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 Dudek, 2008

Osnova
1. Bezpečnost, pojmy význam, platná legislativa Legislativní rámec, kvalifikace 

osob dle vyhl.50/1978, zákoník práce 262/2006, Zákon 90/2016 Sb. (22/1997), 
NV 118/2016 Sb. (17/2003 Sb.), NV 176/2008 Sb., vyhrazená technická zařízení

2. Barevné značení – vodiče, sdělovače, ovládače Barevné značení vodičů, 
kódování ovladačů, sdělovačů, výstražné tabulky ČSN EN 60445 ed.4, ČSN 33 
0165 ed. 2, ČSN EN 60073 ed.2, ČSN ISO 3864-1.

3. Základní principy ochrany před úrazem el. proudem Filosofie ochrany před 
úrazem el. proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2), prostředí, dotyková napětí (ČSN 
33 2000 – 5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1:2010), napájecí sítě (ČSN 33 
2000-1), možné způsoby dosažení ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 
2000-4-41 ed.2), ČSN 33 2000 – 7, vnější vlivy a krytí elektrických zařízení (ČSN 
33 2000-5-51-ed.3, ČSN EN 60529)

4. Práce pod napětím, obsluha a práce na el. zařízení zajištění pracoviště 
smluvené dorozumívání, důležité věci z ČSN EN 50110 ed.3, definice
ochranného prostoru, zóny přiblížení, zajištění pracoviště bez napětí, příkaz
PPN, B, B-PPN

5. První pomoc při úrazech elektrickým proudem, hašení el. zařízení první 
pomoc při úrazech el. proudem, hašení el. zařízení

6. Laboratorní řád PC učeben a PC laboratoří
7. Prostor pro diskuzi, podpisy záznamu o školení

Obsluha a práce na EZ - Vyhl. 50/1978 Sb.

Kvalifikace osob:

Kvalifikace = vzdělání + praxe

Odborná způsobilost dle Vyhlášky č. 50/ 1978 Sb.:
• §3 osoba seznámená (ani znalá, ani poučená)

• §4 osoba poučená (prokazatelné  poučení, vyvarování se nebezpečí)

• §5 osoba znalá (vzdělání, znalosti, zkušenosti, vyvarování se nebezpečí a 
vyhodnocení rizik)

• §6-11 osoba znalá s vyšší kvalifikací

§3,4 je pro osoby bez elektrotechnického 

vzdělání

Neopomíjet:

• osoba odpovědná za EZ (stav a provoz) 

(jmenovaná pro každé zařízení)
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1. Úvod - Bezpečnost práce
Elektrické zařízení nn = vyhrazené elektrické zařízení                                           

(mj. tlakové, plynové, zdvihací)

Osoba pracující na zařízení musí mít příslušnou kvalifikaci dle Vyhl. 50/1978 Sb. 

Legislativní rámec rovněž vymezuje:

Zák. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

NV. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

Vyhláška č. 73/2010 Sb. MPSV (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních)

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních.

Zák. 262/2006 Sb.

Zákoník práce:
§ 101 – Zajištění BOZP s ohledem na rizika 

možného ohrožení života či zdraví – náklady na 
OOP hradí zaměstnavatel

§ 103 – Zajištění školení pro zaměstnance 
(zaměstnanec je povinen je absolvovat)

§ 102 – Povinnost vyhledávat rizika a přijímat 
opatření k jejich odstranění 

- Povinnosti součinnosti a dodržování pokynů k 
zajištění bezpečnosti se vztahuje i na externí 
techniky, 3. stranu atd.
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Rizika – nebezpečný fenomén

Riziko = kombinace pravděpodobnosti vzniku mimořádné 
události a její závažnosti

Rizika spojená s nebezpečími vztahujícími se k 
elektrickým zařízením musí být posuzována jako 
součást souhrnných požadavků na hodnocení rizika 
pracovních aktivit (BOZP)

Tím se určí přiměřené snížení rizika a nutná ochranná
opatření pro osoby, které mohou být vystaveny těmto 
nebezpečím.

Cílem je minimalizovat riziko na tzv. zbytkové riziko nebo 
jeho úplné odstranění

Riziko, nebezpečí, zdroje nebezpečí

Riziko = pravděpodobnost výskytu a stupeň závažnosti 
škody

Škoda = havárie, úraz, hmotná škoda

Nebezpečí
• Stroje, materiály, pracovní činnosti
Definice – nebezpečí je vlastnost, která může způsobit 

škodu

Zdroje nebezpečí
• Stroje, materiály, pracovní činnosti
Definice – zdroj nebezpečí aktivuje nebezpečí v konkrétním 

prostoru a čase
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Analýza rizik

Pro analýzu rizik je třeba znát vstupní data

(je nutné brát v potaz i kolize, které 
neskončily škodou)

Postup při analýze rizik:

• Identifikace nebezpečí

• Stanovení rizika pro každý zdroj 
nebezpečí

• Rozhodnutí, zda je riziko přijatelné

Pracovní úraz

• NV 201/2010 – Povinnost evidovat všechny 
pracovní úrazy, dokumentace se vede ke 
všem pracovním úrazům

• Dle §105 – zák. 262/2006 –Zaměstnavatel 
vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o 
všech pracovních úrazech, jejichž 
následkem došlo ke zranění s pracovní 
neschopností delší 3 dnů
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Legislativní opora – zákon 90/2016 a 
22/1997 Sb.

Zákon 90/2016 (o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh)

• Stanovuje způsoby posuzování shody

• Stanovuje technické požadavky (TP) na výrobky

• Určuje práva a povinnosti osob uvádějící výrobky na trh

• Stanovuje pravidla tvorby a uplatňování norem (22/1997 
Sb.)

Cílem je, aby výrobek uvedený na trh byl bezpečný –
znění zák. 102/2001 – obecné požadavky na 
bezpečnost výrobku

1.

Bezpečný výrobek 
Výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných 

podmínek nepředstavuje žádné nebezpečí

Výrobek, jenž může ohrozit oprávněný zájem (bezp. osob, 
hmotné škody, Ž.P.) – musí splňovat technické předpisy 
(TP) (– tj. harmonizované, resp. určené normy)

Tj. prokázat shodu s TP – prohlášení o shodě

• pro evropské společenství značka CE (harmonizované normy)

• pro ČR značka CCZ (určené technické normy)

! prohlášení o shodě musí mít výrobce nebo dovozce na území ČR              
a musí je na vyžádání předložit ČOI.   - § 13
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Obecná definice norem ČSN

Norma poskytuje

Pravidla Směrnice Charakteristiky

činnosti nebo jejich výsledků

Dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech

ČSN  - české technické normy určují všeobecné technické věci a stanoví požadavky 
na výrobky a technicko – organizační činnosti pokud je to účelné z hledisek:

• jednotek, terminologie, technické dokumentace

• jakosti výrobků

• ochrany (zdraví, majetek, životní prostředí)

Označování norem

označování českých norem

ČSN 00 00 00 – 0 – 0

označování převzatých norem 

• značka ČSN a norma cizí – ČSN ISO 2064

• kombinace předchozích způsobů                                          
ČSN 01 0172 – ISO 5964

• Při zapracování dokumentů HD nebo QC pak označení 
ČSN 34 7410 – 3 HD21.3S2, ČSN IEC 723 – 1 QC 25 0000

číslo ve skupině

skupina třídící znak

třída

označení české normy
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Nařízení vlády č. 17 / 2003 a 
116/2006 Sb. a zákon 102/2001 Sb.

Tyto předpisy jsou v souladu s ustanovením zákona 22/1997 Sb. 
resp. 90/2016 Sb.

NV 116/2006 – stanovuje TP na výrobky nn (50 – 1000 V AC,          
75 – 1500 V DC)

• stručně: EZ může být uvedeno na trh, splňuje – li požadavek 
tohoto NV 

• za splnění TP se považuje – splnění harmonizovaných nebo 
určených technických norem

• podmínky uvedení EZ na trh (posouzení shody, zavedení 
vnitřní kontroly výroby, technická dokumentace)

Zákon 102/2001 Sb

Stanovuje obecné požadavky na bezpečnost výrobku (definice, 
průvodní dokumentace, požadavky na bezpečnost, dozor)
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Živá část: vodič nebo vodivá část při normálním provozu pod napětím

Neživá část: vodivá část zařízení není obvykle živá může se stát živou v 
případě poruchy základní izolace

Nebezpečná živá část: ž.č., která za určitých podmínek může způsobit 
úraz elektrickým proudem

Základní izolace: izolace nebezpečných živých částí , která zajišťuje 
základní ochranu

Přídavná izolace: izolace zajišťující se základní izolací ochranu při poruše

Dvojitá izolace: izolace zahrnující jak základní tak i přídavnou izolaci

Ochranné uzemnění: 

Pospojování: elektrické spoje mezi vodivými částmi - vyrovnání potenciálů

Ochranné pospojování: pospojování neživých částí za účelem 
bezpečnosti

Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem - Základní pojmy

Barvy vodičů v elektrické instalaci v sítích nn
Barvy izolovaných vodičů:

V síti NN typu TN-S
Fáze (L):  ČERNÁ / HNĚDÁ/ 

ŠEDIVÁ (novinka)
Střední vodič (N): Světle modrá
Ochranný vodič PE: Zelenožlutá

V síti TN-C:
Fáze (L):  ČERNÁ / HNĚDÁ
Ochranný a pracovní vodič PEN: 

Zelenožlutá (s modrými 
návleky na koncích)

Oranžově se značí v pevné 
instalaci vodiče nevypínané 
hlavním jističem / vypínačem

Barvy natřených holých vodičů, 
přípojnic (rozvodna):

V síti NN typu TN-S
Fáze (L):  ORANŽOVÁ (počet 

černých pruhů je pořadí fáze)
Střední vodič (N): Světle modrá
Ochranný vodič PE: Zelenožlutá

V síti TN-C:
Fáze (L):  ORANŽOVÁ (počet 

černých pruhů je pořadí fáze)
Ochranný a pracovní vodič PEN: 

Zelenožlutá 
Stejnosměrné rozvody –
+ (kladný) – červená
- (záporný pól) - modře
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červená – řídící kruhy pracovních strojů –
střídavé napájení

tmavě modrá - řídící kruhy pracovních strojů 
– stejnosměrné napájení

Pozn. Ve staré instalaci se lze setkat s 
vodičem zeleným (PE) a šedým (N), stejně 
jako u strojů dovážených např. z USA

Barvy vodičů v elektrické instalaci v sítích nn

Kódování sdělovačů a ovládačů
(ČSN EN 60073)



11

Kódování barev  
výstražné tabulky

Oranžová, žlutá – výstraha, možné nebezpečí

Zelená – Informativní, označující

Modrá – příkaz, objasnění

Červená – zákaz
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Barvy tlačítek

Tlačítko Start/Zap: Bílá, černá, zelená, šedá 
!!! nikdy červená !!!!

Tlačítko je spínací

Tlačítko  Vyp/Stop: Černá, bílá, červená, šedá                   
!!! nikdy zelená !!!!

Tlačítko je rozpínací (při zapojení v kontaktní 
logice)

Tlačítko total stop (nouzové vypnutí/zastavení):
Červený hříbek na žlutém reflexním pozadí

Tlačítko je rozpínací s aretací

• Obsluha EZ – úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. 
spínání, regulování, čtení trvale namontovaných přístrojů, synchronizování, 
výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení

• Práce na EZ – montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří také 
všechny úkony pro zajišťování pracovišť, jakož i měření přenosnými přístroji.

• Práce s dohledem – osoby zodpovídají za dodržování bezp. předpisů

• Práce pod dozorem – dozor trvale zodpovídá za dodržování bezp. předpisů

• Práce podle pokynů – osoby zodpovídají za dodržování bezp. předpisů

Obsluha a práce na EZ - ČSN EN 50110 ed.2

Pracovní činnost (možnost výskytu elektrického rizika)

• Práce na EZ – (elektrické práce)

• Neelektrické práce – práce mimo hranice ochranného prostoru

• Práce pod napětím – osoby poučené a znalé, zvláštní předpisy a postupy

• Práce v blízkosti živých částí – práce mimo ochranný prostor v zóně 
přiblížení

• Práce na zařízení bez napětí – osoby znalé, osoby poučené + dohled o.z.

1.
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Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 resp. 

EN 61140

Základní pravidlo ochrany před úrazem 
elektrickým proudem:

Nebezpečné živé části nesmí být přístupné a 
přístupné vodivé části nesmí být nebezpečně
živé ani za normálních podmínek (provoz při 
určeném použití a bez poruchy) ani za 
podmínek jedné poruchy

Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem
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Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem

Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem
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Základní principy ochrany
Ochranu před úrazem el. proudem lze v síti nn 

realizovat:

• Zamezení dotyku se živou částí

• Omezení proudu/ náboje na bezpečnou hodnotu

• Včasné samočinné odpojení od zdroje

• Snížení dotykového napětí pod konvenční mez

nn – nízké napětí U1< 1 kV AC (U0< 0,6 kV)

resp UDC< 1,5 kV AC

Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem

Třídy ochran elektrických zařízení

Třída I: pouze základní izolace, musí být vyvedena a připojena ochranná        

svorka (žehlička, počítač, motor)  

Třída II: základní a ochranná izolace, netřeba další ochrany

Třída III: napájení bezpečným malým napětím, netřeba další ochrany

Bezp. malé napětí, připojení pouze na 
obvody SELV a PELV, např. 
nízkovoltové žárovky, ruční svítidla
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Meze bezpečných malých napětí
Ochrana malým napětím – nejbezpečnější ochrana, na zařízení nesmí být 

přivedeno vyšší než bezpečné malé napětí – při dotyku živé části neprochází tělem 
postiženého nebezpečný proud

Ochrana bezpečným malým 
napětím (SELV/ PELV)

Napětí nesmí překročit 50 V AC (střídavé) a 120 V DC (stejnosměrné)
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Ochrana ustáleným proudem / 
nábojem

Nová ČSN 33 2000 – 4 – 41 (od 1.02.2009) 
již neřeší, řeší ji ČSN EN 61140

• Doporučen ustálený proud 0,5 mA st, 2 mA ss

• Možno zvýšit na 3,5 mA st, 10 mA DC

• Práh bolesti 50 mC, jinak náboj 5 mC

• Uplatnění např. ochranná impedance (vadaska)

Ochrana základní
Ochrana základní  (ochrana před přímým dotykem, 

nebezpečným dotykem živých částí)

• Izolace

• Kryty, přepážky – krytí min IP2x resp. IP4x

• Zábrana / poloha

• Doplňková ochrana proud. chráničem

• Doplňková izolace 
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Ochrana při poruše
(Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)

Vždy ochrana základní a

• Automatické odpojení od zdroje
• Dvojitá nebo zesílená izolace
• Elektrické oddělení pro napájení 1 spotřebiče

Pro dozor kvalifikovanou obsluhou navíc základní ochrana a

• Ochrana nevodivým okolím
• Ochrana elektrickým oddělením pro napájení více než 1 spotřebiče
• Neuzemněné místní pospojování

Druhy rozvodných sítí
Standardy instalace (IEC 364, ČSN 33 2000, atd.) používají tři základní druhy 
soustav TN, IT a TT, a mají definována důležitá ustanovení a ochranná pravidla.

Použitý písmenový kód má tento význam
Prvé písmeno -vyjadřuje vztah sítě a uzemnění

T – bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí
I – oddělení všech živých částí od země, nebo spojení jednoho bodu sítě   se zemí    

přes velkou impedanci.

Druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí rozvodu a uzemnění:

T – nepřímé spojení neživých částí se zemí
N – přímé spojení neživých částí s uzemněným uzlem sítě (ve střídavých sítích je 

uzemněným bodem obvykle střed (uzel) zdroje nebo pokud není, fázový vodič)

Další písmena (pokud existují) vyjadřují uspořádání středních a ochranných vodičů:

S – funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným odděleně od 
středního vodiče (nebo od uzemněného fázového u střídavých či uzemněného 
krajního u stejnosměrných sítí)

C – funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném vodiči (PEN vodič).
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Soustava TN – jeden bod přímo uzemněný

síť TN-S: v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče 
síť TN-C-S: funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do 

jediného vodiče
síť TN-C: funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného 

vodiče
Porucha se projeví vysokým proudem omezeným jen malou impedancí ochranné 
smyčky, pojistka reaguje prakticky okamžitě – samočinné odpojení od zdroje

TN-C-S
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Soustava IT – všechny živé části jsou izolované od země 
nebo jeden bod je spojený se zemí přes velkou impedanci

První porucha izolace. Bez nebezpečí If ≈ 0 A 
Druhá porucha izolace: If = 0.8 U0 / 2(Rph + RPE)
Vysoká hodnota poruchového proudu mezi « dvěmi fázovými vodiči » nebo « mezi fází 
a středním vodičem » (omezena pouze impedancí Zph-PE a Zn - PE)

Nutný hlídač izolačního stavu pro detekci první poruchy

Soustava TT – jeden bod přímo uzemněný

Porucha izolace mezi « fází a ochranným (zemním) vodičem » vede k malé 
hodnotě poruchového proudu (značně omezena odpory uzemnění Rb a Ra)
Porucha se podobá přetížení, ale vypínací čas ochran tepelných spouští jističů je 
příliš dlouhý (až několik sekund) 
Je použit proudový chránič, dříve se používal rovněž napěťový chránič.
If = U0 /(Ra + Rb)
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Základní principy ochran před úrazem         
el. proudem

!! Vypínací čas v sítích TN s Uo = 230 V pro koncové obvody do 32 A nesmí 
překročit 0,4 s !!

Základní principy ochran před úrazem el. 
proudem
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Doplňková ochrana proudovým 
chráničem

 Dudek, 2008

• Proudový chránič z podstaty nejistí před zkratem a přetížením

• Obvodem proudového chrániče musí procházet všechny pracovní 
vodiče

• Obvodem proudového chrániče nesmí procházet ochranný vodič

• Proudový chránič nelze použít v síti TN-C. (PEN vodič)

• Proudový chránič musí odpínat všechny pracovní vodiče (i N)

• Nelze použít jako základní ochranu

Ochranný vodič - PE

Samozřejmostí je správný průřez ochranného vodiče a jeho řádné 
spojení se zemí a to nejen pro funkci proudového chrániče

• pro průřezy do 16 mm2 je stejný jako fázový vodič

• Doplňující ochranné pospojování 2,5 mm2 resp. 4 mm2 (pozor 
neplést s ochranným vodičem zařízení třídy I.)

Doplňková ochrana proudovým 
chráničem
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Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací

• Označení takového zařízení

• Znamená že izolace základní (1250 V zkuš. 
napětí), je doplňena izolací přídavnou (2500 V 
zkuš. napětí)

• Neexistuje spojení neživé části a ochranného 
vodiče. 

• Kovové části se značí značkou 

Ochrana nevodivým okolím (Tř.0)

Nesmí být v blízkosti PE vodič, zařízení třídy I., kovové uzemněné části (radiátor)

Musí být splněny odpory podlah, stěn

Jen pro řízení nebo obsluhu osoby znalé, jinak v ČR zakázáno 
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Ochrana elektrickým oddělením

Ochrana elektrickým oddělením

Při použití laickou obsluhou pro napájení 1 spotřebiče

Při použití osobou znalou i k napájení více než 1 spotřebiče

Podmínky:

• Zvlášť kladen důraz na kvalitu základní izolace

• Napájení ze zdroje napětí do 500 V

• Živé části nesmí být přímo nebo nepřímo spojeny se zemí a ochranným 
vodičem

• Neživé části nesmí být spojeny s ochranným vodičem, resp. zemí

• Při napájení více spotřebičů – nutné neuzemněné pospojování 
izolovanými vodiči

Doporučuje se součin napětí a délky < 100.000 Vm, délka rozvodu do 
500 m.
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Ochrana neuzemněným místním pospojováním

Princip – zamezení výskytu nebezpečného dotykového napětí.

Užití – jen pro obsluhu osobami znalými nebo jejím dozorem.

Podmínky: Podobně jako u ochrany el. oddělením

• Zvlášť kladen důraz na kvalitu základní izolace
• Vodiče pospojování musí vzájemně spojovat neživé a cizí vodivé 

části
• Vodiče pospojování nesmí být přímo nebo nepřímo spojeny se zemí 

a ochranným vodičem
• Neživé části nesmí být spojeny s ochranným vodičem, resp. zemí

Správné zapojení pohyblivého přívodu
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Chybné zapojení pohyblivého přívodu

Srovnání zapojení prodlužovacích přívodů
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Všeobecné předpisy pro výběr a stavbu EZ
ČSN 33 2000-5-51

EZ musí být volena a zřizována v souladu:

• s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti

• s opatřeními na řádnou funkčnost

• s požadavky na přiměřenou odolnost

EZ musí:

• odpovídat provozním podmínkám (U,I,f,P, EMC)  a vnějším vlivům

• být přístupné a řádně označeno

• obsahovat ochranu proti vzájemnému působení

Vnější vlivy a krytí EZ
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Všeobecné kategorie vnějšího vlivu
A .. vnější činitel prostředí (dále jen prostředí) - vlastnosti okolí, sledují se: 
- teplota, vlhkost , nadmořská výška, přítomnost vody, výskyt cizích těles 
,látek, fluory, fauny, mech. namáhání, působení záření, seismické účinky, 
atmosférické vlivy..
B .. využití - uplatnění objektu dané:
· vlastnostmi (duševními a pohybovými),elektrotechnickými znalostmi osob 
a odporu lidského těla;
· četností osob a možnost jejich úniku;
· vlastnostmi zpracovávaných látek. .
C .. konstrukce budovy - souhrn vlastností a provedení budovy, její fixace 
k okolí

Vnější vlivy a krytí EZ

Příklady označování vnějších vlivů :
AA1, …, 4 ... prostředí s rozmezím teplot -60°C ÷+5°C, … -5°C  ÷+40°
AB5  …normální vlhkost
AC1 … 8 přítomnost vody: zanedbatelná, … hluboké ponoření
AE1 … 6 přítomnost cizích těles: zanedbatelná … silná prašnost
AH1 ... 3 úrovně vibrací – mírné .. silné
BA1 … 5 .. schopnost osob - nepoučené … znalé osoby
BC1(4) ... dotyk osob se zemním potenciálem. - žádný ( nevodivé 

okolí), trvalý ( vodivé okolí)
BEx ... nebezpečné látky povahy : - nebezpečí požáru, výbuchu, 

kontaminace
CA1(2) .. stavební materiály - nehořlavé (hořlavé)
CB2,(3), (4) ... konstrukce budovy - nebezpečí šíření ohně, (pohybu -

posunu), (oscilace),

Vnější vlivy a krytí EZ

 Dudek, 2008
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Členění prostorů z hlediska rizika úrazu 
elektrickým proudem – ČSN 33 2000 – 3,5

• Prostory normální (sucho, teplo,nevodivé 
okolí)

• Prostory nebezpečné (přechodné nebo 
stále zvýšené riziko úrazu – vlhké, vodivé 
okolí)

• Prostory zvlášť nebezpečné – trvale 
zvýšené riziko úrazu el. proudem

Kritéria pro volbu a stavbu EZ
(ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.2)

• Provozní podmínky

napětí, proud, kmitočet, výkon, elektromagnetická kompatibilita

• Vnější vlivy
EZ včetně vedení musí být vybrána a instalována v souladu s nutnými 
charakteristikami zařízení s ohledem na vnější vlivy. V tabulce 51 A výše 
uvedené normy jsou pro jednotlivá prostředí (daná kódem označení a vnějším 
vlivem ) požadované charakteristiky dané buď stupněm ochrany (např. krytem) , 
nebo odkazem na soulad se zkouškami. Zařízení je nutno volit podle vnějších 
vlivů s ohledem na funkci a spolehlivost. 

• Definice tzv. normálních vnějších vlivů:

Teplota: AA4 (-5 ° C – 40° C)

Vlhkost: AB5 (15 – 85 %)

Jiné podmínky (AC – AR): XX1

Užití a konstrukce budov (B a C): XX1 vyjma XX2 pro BC

(BC – dotyk se zemí, 1 – žádný, 2 – výjimečný)
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Meze trvalých dotykových napětí
v závislosti na prostoru

 Dudek, 2008
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Vnější vlivy a krytí EZ 

Vnější vlivy a krytí EZ
Krytí – ochrana před vnikem vody
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Ochrana EZ proti škodlivým mechanickým nárazům

Výskyt vody - AD Výskyt cizích těles - AE

Kód minimální  
krytí

Kód minimální 
krytí

AD 1 zanedbatelná IP x 0 AE 1 zanedbatelná IP 0 x *

AD 2 kapky IP x 1 AE 2 malé předm. IP 3 x 

AD 3 vodní tříšť IP x 3 AE 3 v. malé př. IP 4 x 

AD 4 stříkající v. IP x 3 AE 4 lehká prašnost IP 5 x  (neškodí)

AD 5 tryskající v. IP x 4 AE5 mírná 
prašnost 

až

AD 6 vlny IP x 6 AE6 silná prašnost IP 6 x  (může 
škodit)**

AD 7 m. ponoření IP x 7

AD 8 hl. ponoření IP x 8

*) V prostorech přístupných laikům je nutné krytí alespoň IP 2X (popř IP XXB). 
**) Záleží na charakteru prachu a na tom, zda je škodlivý pro chod zařízení.  Dudek, 2008

3.
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Elektrická vedení

Slouží k přenosu elektrické energie a signálů 
na vzdálenost

Elektrické vedení = vodiče + izolace

Druhy vedení

• Z holých vodičů (venkovní)

• V trubkách a lištách

• Kabelová

• Z můstkových vodičů

Dimenzování vedení

Kritériem pro dimenzování = určení 
průřezu vodiče. 

Při dimenzování se zohledňuje:

• Přípustné dovolené oteplení

• Hospodárnost provozu

• Mechanickou pevnost

• Odolnost vůči zkrat. proudu

• Dovolený úbytek napětí

• Spolehlivou funkci ochrany před úrazem el. proudem
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Způsoby uložení vodičů
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Dimenzování vedení

První krok: Zjištění tzv. výpočtového zatížení Pv

Pv = * S Pi    

Pi  jsou výkony nainstalovaných spotřebičů

 je činitel náročnosti (0,2 -1 ) dle skupin

Druhý krok: stanovení výpočtového proudu Iv

Vztah pro hodnotu výpočtového 
proudu v trojfázové soustavě

Dimenzování vedení s ohledem na správnou 
funkci ochrany před úrazem el. proudem

Průřez vedení (pracovního i ochranného 
vodiče) je třeba volit tak, aby impedance 
vypínací smyčky nepřekročila hodnotu 
vyplývající z podmínky pro vypnutí 
ochranného prvku (přístroje) v 
požadované době

Dimenzování vedení
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Jištění

Filosofií jištění je zabránit škodám nebo ohrožení 
lidí zařízení a výroby v důsledku náhlých 
poruch

Poruchy např. přetížení, zkrat, zemní spojení, 
přerušení obvodu

Jištěné jevy – dvě skupiny

1. Skupina – okamžitý zásah např. zkrat

2. Skupina – zpožděné vypnutí, signalizace např. 
přetížení, zemní spojení

Jištění

Základní požadavky – ochrana před 
nadproudy, selektivita

Nadproud = větší než jmenovitý proud 
(přetížení, zkrat)
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Jištění - zásady

Pojmy:

- jmenovitý proud jistícího prvku – nevybavuje 
(vyb. proud ~1,13 – 1,45)

- vypínací schopnost – max. proud, který je 
bezpečně vypnut

- podmíněná zkratová odolnost – musí vypnout 
nadřazený prvek 

Pozor – skleněné přístrojové pojistky – vyp. 
schopnost jen cca 35 A

Pojistka x jistič – jistič neumí vypínat DC napětí 
stejné velikosti jako AC

Jištění 

Vedení se jistí na začátku, u odbočky při 
změně průřezu nebo změně uložení 
vedoucí ke změně proudové zatížitelnosti

Při rozšíření stávajícího okruhu nevyžadující 
změnu jištění není nutno vypracovávat 
revizní zprávu, stačí záznam o kontrole s 
podpisem pověřeného pracovníka
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Charakteristiky jističů
Základní charakteristiky – B,C,D

B – zkrat je cca 5-ti násobek IN (domovní instalace, vedení 
s nízkými zkratovými proudy málo přetěžované)

C – zkrat je cca 8-mi násobek IN (motorické instalace –
asynchronní motory, žárovky, pece – velký rázový 
proud)

D – zkrat je cca 16-mi násobek IN (transformátory, 
magnetické ventily, obvody s kapacitama)

Pozn. Existují charakteristiky i K a Z, např. Siemens ty 
nejsou pro domovní a podobné instalace. 

Jištění

Vypínací charakteristika 
jističe – patrná tzv. 
zkratová spoušť 
(mžiková) – od 20 
násobku In a tzv. 
nadproudová spoušť 
(hyperbolický průběh) 
pro 1,13 – 20 In
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Přístroje jistící - pojistky

•Rozsahy vypínání  a kategorie užití

•Označuje se písmennými znaky na tavné vložce

„g“ … tavné vložky mohou vypínat všechny

nadproudy (v celém rozsahu vypínací schopnosti)

„a“ … tavné vložky jsou určeny k vypínání pouze části

nadproudů (zkratové proudy, typ > 5 IN)

„G“ … určeno pro všeobecné užití

„M“ … určeno pro jištění motorových obvodů

„Tr“ … určeno pro jištění transformátorů

„R“ … určeno pro jištění polovodičů

„F1“ … určeno pro jištění kabelových vedení

Přístroje jistící - pojistky

• Jmenovitá vypínací schopnost pojistky:

Hodnota předpokládaného proudu, kterou je schopna tavná 

vložka přerušit. (Udává výrobce  v technické dokumentaci)

• Rozdělení pojistek podle obsluhy:

Pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu

(dříve pro průmyslové použití)

Pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu

(dříve pro domovní a podobné účely)  – zajištění ochrany před 

nebezpečím úrazu elektrickým proudem a nezaměnitelnost tavných 

vložek
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Vypínací charakteristika pojistek
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Omezovací schopnost
Donedávna výsadou pouze pojistek – omezení zkratového 

proudu – drátek se zahřeje – vzrůst odporu

Vypnutí pojistky – drátek se odpaří – vznik oblouku s napětím 
na oblouku a odporem = nižší zkratový proud. A oblouk se 
uhasí před předpokládanou amplitoudu. Dnes již rysem i 
nových jističů např. firmy Schneider - Electric



41

Příklad ochrany samočinným 
odpojením od zdroje

Použité jisticí přístroje v sítích nn

• Pojistka 

• Jistič

• Nadproudová relé

Použité chrániče sítích nn

• Proudový chránič (TN-S, TT, IT)

• Napěťový chránič (TT)
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Normativní odkazy
ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed 2 Elektrické instalace nízkého napětí  - Část 5-52: Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000 – 4 – 43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí  - Část -43: Bezpečnost -
Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000 – 4 – 42 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí  - Část -42: Bezpečnost 
- Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000 – 4 – 41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Pozn. Samotná kritéria pro volbu vedení jsou v normě ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed. 2, 
ovšem pro elektrické instalace (a tedy i vedení) platí, že : např. podmínky 
samočinného odpojení a impedance vypínací smyčky řeší např. ČSN 33 2000 – 4 –
41 ed.2 , jištění ČSN 33 2000 – 4 – 43 a ČSN 33 2000 – 4 – 42  obecné požadavky 
na ochranu před účinky tepla 

Obsluha a práce na EZ
(ČSN EN 50 110 ed. 3, TNI 34 3100)

1. Definice:

Elektrické zařízení electrical 
installation

Pracoviště Work location

Obsluha a práce Operation Zóna přiblížení Vicinity zone

riziko risk Ochranný prostor Live working zone

Elektrické riziko Electrical hazard Živá část Live

Elektrické 
nebezpečí

Electrical danger Beznapěťový stav dead

Zranění injury Neživá část Exposed 
conductive part

Osoba znalá Skilled person Malé napětí ELV (extra low 
voltage)

Osoba poučená Instructed person Nízké napětí LV (low voltage)



43

• Obsluha EZ – úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. 
spínání, regulování, čtení trvale namontovaných přístrojů, synchronizování, 
výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek, prohlídka zařízení

• Práce na EZ – montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří také 
všechny úkony pro zajišťování pracovišť, jakož i měrení přenosnými přístroji.

• Práce s dohledem – osoby zodpovídají za dodržování bezp. předpisů

(dohled = před započetím a podle potřeby občas)

• Práce pod dozorem – dozor zodpovídá za dodržování bezp. předpisů

(dozor = trvalá přítomnost osoby)

• Práce podle pokynů – osoby zodpovídají za dodržování bezp. předpisů

(k práci jsou dány jen nejnutnější pokyny)

Obsluha a práce na EZ - ČSN EN 50110 ed.3

Pracovní činnost (možnost výskytu elektrického rizika)

• Práce na EZ – (elektrické práce)

• Neelektrické práce – práce mimo hranice ochranného prostoru

• Práce pod napětím – osoby poučené a znalé, zvláštní předpisy a postupy

• Práce v blízkosti živých částí – práce mimo ochranný prostor v zóně 
přiblížení

• Práce na zařízení bez napětí – osoby znalé, osoby poučené + dohled o.z.

Definice ochranného prostoru a zóny přiblížení

Vzdálenosti jsou minimální, pro např. stavební práce je nutné analyzovat rizika a 
vzdálenost úměrně zvýšit, viz TNI 34 3100
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Obsluha a práce na EZ
(ČSN EN 50 110 ed. 3, TNI 34 3100)

1. Bezpečná obsluha a práce -požadavky:

• Před zahájením jakékoliv práce – vyhodnocení 
elektrického rizika

• Školení z bezpečnostních předpisů a místních 
provozních pracovních předpisů 

• Pro složité práce přezkušování

• Nutnost mít vhodný oděv a osobní ochranné pomůcky

• Pro činnosti kde je elektrické nebezpečí  = smí 
provádět jen osoba s takovými zkušenostmi, znalostmi

Dorozumívání 

Forma:         Písemně, telefonicky, vizuálně

Požadavky sledu:

1. Před započetím práce informovat osobu odpovědnou za EZ

2. Povolení k zahájení práce – vedoucí práce

3. Při skončení prací – informovat osobu odpovědnou za EZ

Obsah a forma:

1. Všechny informace pro zajištění bezpečné práce musí být sděleny 
(uzemnění, zkratování, vyřazení ochran)

2. Všechna hlášení oznamují jméno, příjmení, funkci hlášené osoby

3. Při ústním podání je nutné potvrdit obsah a porozumění

4. Není dovoleno zahájení prací signály, časově nebo potvrzením po 
dohodnutých časových intervalech
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Označení pracoviště, pracovní činnosti

Pracoviště musí být 

• Řádně ohrazeno

• Omezení rizik na pracovišti 

• Bez předmětů zamezujících v přístupu, přístupových cestách, bez hořlavých 
látek u vchodu

Provozní postupy – obsluha a práce na EZ

• Provozní činnosti = manipulace, odpojení a připojení

• Kontroly funkčního stavu – měření, zkoušení – osoby znalé, poučené

(zkouška MP před měřením, je – li nutno použít OOP)

• Revize (objasněno dále)

Pracovní postupy
Rozlišujeme

Práce bez napětí

Jen při splnění 
podmínek zajištění 
pracoviště pro práci 
bez napětí

Práce pod napětím

Osoba zasahuje tělem 
nebo pracovními 
prostředky do ochranného 
prostoru

Za práci pod napětím se 
považuje i při nesplnění 
požadavku práce bez 
napětí (absence 
uzemňovacích tyčí)

Práce v blízkosti živých částí

Osoba zasahuje částmi těla, 
pracovními prostředky do zóny 
přiblížení
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Zásady pro práci bez napětí:

1. Vypni
2. Zajisti
3. Proměř (nejprve vyzkoušej funkci na živé části)
4. Uzemni a zkratuj (pozor na pořadí) – uzemnění musí být viděno
5. Provedení opatření proti živým částem v blízkosti

(pro nn není nutné v některých případech krok 4 a 5).
Dle staré ČSN a TNI vedoucí práce dotykem rukou na živou část prokáže, 

že je zařízení bez napětí

V provozech s kvalifikovanou obsluhou může stačit jako krok 2 výstražná 
tabulka, jinde je nutné prokazatelné odpojení resp. zamknutí 
rozváděče resp. uschovat pojistkové hlavice

Pro práci na VN ve stavu bez napětí – příkaz B
Práci na zařízení nn bez napětí smí provádět osoba poučná podle pokynů
Práci na zařízení vn bez napětí smí provádět osoba poučená s dohledem

Po vyndání vn zkratovací soupravy se považuje zařízení za zařízení pod 
napětím

Práce pod napětím - PPN

Požadavky:
• příkaz (B) – PPN

• Ne v místech s 
nebezpečím požáru, 
výbuchu

• Pracovník má obě ruce 
volné

• Školení pro PPN + 
osvědčení, udržování 
způsobilosti

• Tyto práce smí na nn 
vykonávat jen pracovník 
znalý 

• Osoba poučená smí měřit, 
zkoušet jen pod dozorem 
osoby znalé

Druh práce:
Běžné:

• měření přenosnými přístroji

• Zkoušení vč. ověření napěťového 
stavu

• fázování

• zajištění a odjištění pracoviště

• výměna vn pojistek

• práce na nekrytých nn částech

Vybrané práce:

• Bezpečná vzdálenost

• Práce v dotyku (izolační rukavice 
–nn)

• Práce na potenciálu

 Dudek, 2008
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Práce v blízkosti živých částí

Zajištění pracoviště
• kryty přepážky, zábrany nebo izolační zakrytí

• dodržení bezpečné vzdálenosti > DL resp. DLN a dozor 
pro osoby poučené 

• stabilní postavení, obě ruce volné

• prověření poučených osob, stanovení postupů

• Pro stavební a jiné neelektrické práce nejsou v normě 
doporučení = fakticky vždy dodržet (za všech okolností) 
vzdálenosti DV+

 Dudek, 2008

Ochranný prostor a zóna přiblížení dle národní praxe
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Kvalifikace osob a činnosti na EZ
5.
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Srovnání kompetencí osob §4, §5

Osoba poučená (§4) - smí: 
• Samostatně obsluhovat elektrická zařízení všech napětí

• pracovat podle pokynů na částech EZ nn bez napětí

• pracovat v blízkosti živých částí zařízení nn s dohledem 
(>200 mm)

• pracovat v blízkosti živých částí vn pod dozorem, v 
blízkosti vypnutých živých částí vn s dohledem

• měřit zkoušecím zařízením

Osoba poučená (§4) - nesmí: 
• pracovat na částech nn, vn pod napětím

(netýká se jednoduchých schválených prací určených 
pracovním postupem) 

Srovnání kompetencí osob §4, §5

Osoba znalá (§5) - smí: 
• Samostatně obsluhovat elektrická zařízení všech napětí

• Pracovat samostatně na částech nn i pod napětím

• Podle rozsahu kvalifikace mohou pracovat na zařízení 
vn (jednoduché věci a bez napětí sami, jinak s 
dohledem)

Osoba poučená (§5) - nesmí: 
• vykonávat zakázané činnosti na částech nn, vn pod 

napětím 

• pracovníci znalí (§5) nesmí pracovat sami na částech nn  
v prostorách mokrých, omezených vodivých, venkovním
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Následují tyto úkony:

1. Vypnutí a odpojení zařízení, zajištění

2. odzkoušení stavu – proměř

3. Uzemnění a zkratování zařízení

4. Označení a ohrazení pracoviště nebo zařízení

Při uvedení do provozu:

1. Změřit izolační stav

2. Posoudit a změřit stav ochrany před úrazem el. proudem

3. Zajistit dostatečně kvalifikovanou obsluhu dle vyhl.
50/1978 Sb.

Pro nové zařízení – projektová dokumentace, výchozí revize, 
stanoviska orgánů hygienické správy a požární ochrany 
(Viz zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb.)

Zajištění pracoviště – stav bez 
napětí, uvedení do provozu

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 Dudek, 2008

• Postiženého vyprostíme z dosahu el. proudu vypnutím 
nebo spolehlivým přerušením el. obvodu, v němž se 
postižený nachází

• Po kontrole stavu, jestliže postižený nedýchá, zahájíme 
primárně nepřímou srdeční masáž, poté přidáme umělé 
dýchání, umělé dýchání doplníme srdeční masáží 

• Zavoláme lékaře

• Úraz zahlásíme nadřízenému pracovníkovi
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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

Vznik komorové fibrilace – nejčastější  
příčiny smrtelných úrazů na nn

Krevní tlak

vznik úrazu el. proudem
s fibrilací srdce

EKG

Průběh EKG a krevního tlaku před a po vzniku úrazu 
elektrickým proudem



53

Účinky stejnosměrného a střídavého proudu :

- Oba druhy proudu způsobují rozklad krve i svalové  křeče
- Oba druhy proudu způsobují popáleniny a elektroporézu
- Střídavý proud způsobuje tzv. fibrilaci srdce, při 5x nižších 

prahových hodnotách než stejnosměrný proud
- Srdce pracuje s frekvencí cca 70 tepů za minutu. Při průchodu 

střídavého proudu (např. s frekvencí 50 Hz ) se srdce snaží 
přizpůsobit frekvenci procházejícího proudu = 50 tepů za 1 
sekundu.
Dochází pouze ke chvění srdce ( fibrilaci )  a tím pak k zástavě 
srdeční činnosti.

Proto je střídavý proud pro lidský organizmus  nebezpečnější než     
proud stejnosměrný .

P r o u d  p r o c h á z e j íc í  t ě le m  I
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Rozsah:

AC 1  zpravidla žádná reakce

AC 2  zpravidla žádný patofyziologický účinek

AC 3  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

AC 4 – 2 pravděpodobnost fibrilací 5%

AC 4 – 3 pravděpodobnost fibrilací 50%
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 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  200 až 500 Hz .         

 Impedance lidského těla :

Průměrná hodnota byla stanovena na 2000 Ω .

 Dráha proudu :

Nejnebezpečnější dráha proudu je dráha hlava – ruka , hlava – noha !!!

 Fyziologický a psychický stav organizmu :

Impedance lidského těla se také mění v závislosti na jeho  

psychickém stavu. Se zhoršujícím se  psychickým stavem 
(stavy únavy, duševní deprese a pod.) impedance lidského těla 
klesá (zároveň s rostoucím napětím, plochou, dráhou a 
vlhkostí).

 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 60 V však 
kůže tuto  vlastnost velmi rychle ztrácí.Tato skutečnost má 
podstatný vliv na stanovení meze  bezpečných napětí .
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Druhy nebezpečného dotyku 

s elektrickým zařízením

A B C

A . ) Dvoupólový dotyk

B . ) Jednopólový dotyk

Dotyk : 

1 . Přímý

2 . Nepřímý

Přímý a nepřímý dotyk částí EZ

Přímý dotyk – je to dotyk osoby nebo zvířete s aktivní části EZ pod 

napětím  (např. s neizolovaným vodičem – viz obr.  K zabránění přímého 
dotyku musí být všechny vodivé části provozovaného zařízení opatřeny 
krytem, izolaci apod.
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Přímý a nepřímý dotyk částí EZ

Nepřímý dotyk – je to dotyk osoby nebo zvířete s tou části EZ  (kostrou 

nebo krytem ) , která je v důsledky poruchy pod napětím. K zabránění 
nebezpečným účinkům musí být provedeno takové opatření, aby nedošlo 
k možnému úrazu .

Postižený je v 
bezvědomí

Ano

Ne

Ticho, tekutiny, 
teplo

Dýchá 
(sluch, 
vzdouvá se 
hruď)

Ano

Ne

Zavést 
umělé 
dýchání

Modrá 
(fialoví) 
odborně 
cyanosa

Modrá 
(fialoví) 
odborně 
cyanosa

Ne

Stabilizovaná 
poloha a opakovaná 
kontrola životních 
funkcí

Kontrola 
dýchacích 
cest, položit na 
záda

Ano
Ano

Zavést 
nepřímou 
srdeční masáž

Ne

Pokračovat v 
oživování do 
příchodu 
lékaře, nebo 
oživení
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 Vyproštění : vypnutím vypínače, vytažení  šňůry ze  

zásuvky. 

 Zatřást se zraněným, zakřičet, štípnout.    

 Je-li v postižený v bezvědomí – zprůchodnit a zkontrolovat 
dýchací cesty (kontrola úst, zákon hlavy)

 Ověření životních funkcí : zda postižený dýchá (Pozor – v 
dnešní době laici již neověřují tep – ztráta času)

 Pokud postižený dýchá - zotavovací poloha + kontrola dýchání

Zkontroluj a zprůchodni 
dýchací cesty

Zatřást, zakřičet
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Kontrola dýchání – max. 10 s (hlava je 
zakloněná dozadu, resp. předsunutá dolní čelist)

Zotavovací poloha

Důležitá informace – pokud se rozhodnete pro 
uložení do zotavovací polohy, je nutno 
periodicky kontrolovat životní funkce
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KPR– zkontrolovat dýchání – pohledem, poslechem příp. dotekem, doba

cca 10 sekund. Pokud není rozpoznáno, příp. je nepravidelné (tzv. agonální
dýchání v případě srdečních příhod) zahájit KPR. Pozor – před kontrolou je
nutno zkontrolovat a zprůchodnit dýchací cesty (záklon hlavy).

Umělé dýchání – od umělého dýchání se částečně upouští

(ztráta času,hygienické důvody). Provádí se metodou z plic do plic.

Umělé dýchání z plic do plic
Pokud se umělé dýchání provádí, pak vždy společně s KPR, to se provádí s
frekvencí 100 stlačení za minutu

Frekvence umělých dechů je 2 vdechy na 30 stlačení

• KPR - Nepřímá srdeční masáž : Nedýchá-li postižený, je 

nutno přikročit k nepřímé srdeční masáži. 

Dlaň ruky se položí na hrudní kost (příp. mírně vlevo) na pomyslné spojnici 
prsních bradavek. Na zápěstí položíme dlaň druhé ruky a zaklesneme prsty 
obou rukou.  Ruce jsou v loktech napnuté. Hloubka stlačení 4-6 cm.
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Stlačování hrudníku provádíme plynule s 
frekvencí 100 x za minutu. Ruce jsou v loktech 
napnuté, hloubka stlačení 4-6 cm.

Pokud se provádí i umělé dýchání, provádí se 
30 stlačení hrudníku na dva vdechy. 

KPR (umělé dýchání není nutné)
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KPR
Nejeví-li postižený známky života (nedýchá) – zahájit KPR:
• Položit dlaň ruky na spojnici bradavek (spodní část hrudní 

kosti), prsty podél hrudi
• Druhá ruka se přiloží na první, prsty se zaklesnou. Prsty se 

pozvednou nad hruď (váha se přenáší dlaní), ruce jsou 
napnuté.

• Zahájí se KPR (stlačování hrudního koše), hloubka cca 4-5 cm.
• Pokud se kombinuje s umělým dýcháním, provádí se 30 

stlačení na 2 vdechy.
• KPR se provádí do:

a) obnovení životních funkcí;
b) do doby (znovu) použití AED – automatického defibrilátoru;
c) příjezdu lékařské pomoci
d) totálního vyčerpání zachránce. 

Užití AED – automatizovaný 
externí defibrilátor
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Užití AED

1. Vyprostit zraněného z dosahu proudu

2. Zatřást, zakřičet, štípnout

3. Zkontrolovat a zprůchodnit dýchací cesty, poté kontrola 
dýchání

4. Pokud nedýchá – přinést defibriátor, držet se instrukcí

5. Defibilátor vyndat, nalepit elektrody, spustit AED 

a)  analýza EKG (cca 6-9 s) – nedotýkat se!

b) příprava výboje, příp. doporučení provádět KPR, poté 
bod a) analýza EKG.

c) odstup od pacienta, stisk tlačítka výboj – nedotýkat se!

d) analýza EKG

e) držte se instrukcí – zotavovací poloha nebo KPR

Přivolání pomoci : Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud 

je sám,  nesmí  postiženého  opustit, ale  snaží  se přivolat pomoc voláním.

Ošetření dalších zranění :

- Případná další poranění se ošetřují až po obnovení dechu (a 

tepu).

- Pouze silné tepenné krvácení je třeba zastavit přiložením 

tlakového obvazu. (nelze-li použít, provede se zaškrcení 

končetiny na její horní třetině ).

- Kryté zlomeniny je nejvhodnější přenechat k ošetření lékaři.

- V případě otevřené zlomeniny je třeba odstranit oblečení v místě

krvácení a ránu opatrně zakrýt.

- 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.
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Postižený je v 
bezvědomí

Ano

Ne

Ticho, tekutiny, 
teplo

Dýchá 
(sluch, 
vzdouvá se 
hruď)

Ano

Ne

Možnost 
zavést 
umělé 
dýchání

Modrá 
(fialoví) 
odborně 
cyanosa

Ne

Zotavovací poloha 
(a kontrola 
dýchání)

Kontrola 
dýchacích 
cest, položit na 
záda

Ano

Nutnost Zavést 
nepřímou 
srdeční masáž

Pokračovat v 
oživování do 
příchodu 
lékaře, nebo 
oživení

6.

 Dudek, 2008
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Důležité upozornění

V některých případech jsou u postiženého 
patrné známky tzv. agonálního dýchání 
(lapavé kapří dechy, pohyby pomocných 
dýchacích svalů)

Toto je důkazem náhlé zástavy krevního 
oběhu. Je nutno primárně provést 
resuscitaci.

Hašení elektrických zařízení

Před hašením je vhodné každé zařízení vypnout (výjimky-
např. nouzové osvětlení) – pozor na oranžové vodiče

Elektrické zařízení pod napětím (nn):
• sněhový
• práškový
• halonový
Nehasit vodou, pěnou.

Pozor: 
Při požáru EZ mohou 
být toxické plyny
Hlásit vznik požáru, kl. 3111

6.

 Dudek, 2008



65

Hašení elektrických zařízení

Při požáru vznikají rizika:
• Popálení (uhoření);
• Úraz el. proudem při hašení vodou;
• Udušení toxickým kouřem;
• Udušení/popálení v důsledku nenalezení 

nouzového východu (ztráta orientace);
• Panika 

6.

 Dudek, 2008

Není-li v silách jedince uhasit 
požár, priorita je zachránit 
vlastní život a životy ostatních

Laboratorní řád PC učeben a 
PC laboratoří

• Předmětem je seznámení s laboratorními řády 
PC učeben a PC laboratoří

• Na konci tohoto seznámení podepisují studenti 
zápis, že byli seznámeni s laboratorním řádem 
PC učeben a PC laboratoří

• Osoby, jež nebyly prokazatelně seznámeny s 
laboratorním řádem, nemají umožněn vstup do 
školních laboratoří
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Laboratorní řád PC učeben a 
PC laboratoří

1. Členění a definice PC učeben a PC laboratoří

PC učebna – místnost, kde probíhá výuka s 
použitím PC, příp. kancelářské techniky. 
Předpokládá se obsluha těchto zařízení.

PC laboratoř – místnost, kde navíc pracuje na 
zařízení bezpečného malého napětí např. 
snímání a zpracování signálů, programování 
mikropočítačů, příp. se provádějí úkony 
nespadající do režimu obsluhy zařízení jako je 
např. změna konfigurace hardware atd.

Školní laboratoře

1. Členění a definice PC učeben a PC 
laboratoří

Na fakultě elektrotechniky a informatiky jsou i 
školní laboratoře, jež nespadají do režimu PC 
učeben a PC laboratoří.

Tyto učebny mají vlastní laboratorní řád a 
nevztahuje se na ně poučení, jež je předmětem 
tohoto školení (mají vlastní formulář), z důvodu 
odlišných rizik.
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Laboratorní řád PC učeben a PC laboratoří

2.     Režim vstupu do PC učeben a PC laboratoří:

a) do laboratoří je umožněn vstup pouze osobám 
prokazatelně poučeným s laboratorním řádem;

b) tyto osoby jsou považovány za osoby poučené (§4 dle 
vyhl. 50/1978 Sb.) pro práce v těchto prostorách;

c) vstup je možný jen s vědomím nebo souhlasem 
vyučujícího, ve vhodném oblečení;

d) vstup je zapovězen osobám pod vlivem alkoholu nebo 
návykových látek;

e) do učeben se nesmí vnášet cizí objemné předměty, 
zvířata, nebezpečné látky;

f) svršky si studenti odloží do šatny, skříněk na chodbě, 
příp. na místo určené k odkládání svršků.

Laboratorní řád PC učeben a PC laboratoří

3.   Společná ustanovení pro PC učebny a PC 
laboratoře:
a) osoby pracující v laboratoři jsou povinny dodržovat laboratorní řád a 

dbát zásad bezpečné činnosti;

b) osoby pracující v laboratoři musí respektovat pokyny vyučujícího;

c) před použitím zařízení je nutno zkontrolovat vizuálně stav zařízení, 
případné závady je nutno hlásit vyučujícímu příp. osobě odpovědné 
za laboratoř; 

d) je zakázáno zasahovat do konstrukce zařízení (bez vědomí 
vedoucího), poškozovat, měnit a vyřazovat z provozu zařízení nebo 
jeho části;

e) veškeré úrazy a závady, jež mohou ohrozit bezpečnost je nutno 
bezprodleně oznámit vyučujícímu příp. osobě odpovědné za 
laboratoř. Požár se hlásí na kl. 3111;

f) opustit místnost je možné jen s vědomím vyučujícího, zpravidla po 
skončení výuky a po předání uklizeného pracoviště.
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Laboratorní řád PC učeben a PC laboratoří

3.   Společná ustanovení pro PC učebny a PC laboratoře:
g)  vnášení vlastní techniky je možné po předchozím souhlasu 

vyučujícího, za bezpečnost těchto připojovaných zařízení ručí jejich 
majitel;

h)   PC a ostatní vybavení se smí využívat jen k účelům souvisejícím s 
výukou, příp. výzkumnou činností;

i) je zakázáno instalovat na PC software bez souhlasu vyučujícího;

j) při nebezpečí, poškození je nutno neprodleně vypnout zařízení;

k) není-li si student jist svým zdravotním stavem, oznámí tuto 
skutečnost bez prodlení vyučujícímu;

l) z výuky může být bez náhrady vyloučena osoba, jež nedodržuje 
zásady bezpečné činnosti nebo je pod vlivem omamných a 
psychotropních látek nebo není připravena na výuku příp. porušuje 
laboratorní řád;

m) škody způsobené záměrně nebo nerespektováním laboratorního 
řádu budou připsány k úhradě osobám, jež je způsobily.

Laboratorní řád PC učeben a PC laboratoří

3. Ustanovení laboratorního řádu PC laboratoře:
a) osoby jsou povinni se seznámit s laboratorní úlohou (skripta, 

návody, manuály) pro bezpečnou a správnou činnost;

b) pokyn k zahájení a ukončení činnosti zadává vyučující, ten může 
specifikovat průběh prací a druh zařízení;

c) zapojovat a přepojovat přístroje je možné jen ve stavu bez napětí, 
vyučující si může vyhradit provedení kontroly před započetím 
měření;

d) studenti smí obsluhovat všechna zařízení mn a nn v souladu s 
návodem k obsluze;

e) v PC laboratořích se předpokládá provádění elektrických prací jen 
na obvodech bezpečného malého napětí;

f) práce pod napětím je možno vykonávat jen pro měření přenosnými 
přístroji a jednoduché předem schválené pracovní postupy, na 
obvodech bezpečného malého napětí je možno vykonávat složitější 
práce a to jen jsou-li provedena opatření proti zkratu a postup je 
schválen vyučujícím.


