
BEZPEČNOST PRÁCE S EL. SPOTŘEBIČI

Proud procházející lidským tělem

1 až 3 mA …  pociťujeme „mravenčení“ ve svalech

10  mA …  ochrnutí svalů, které ovládáme vůlí

20  mA …  nastává ochrnutí dýchacích svalů

30 až 35  mA …  nastává ochrnutí srdce

Následky úrazu el. proudem závisí ovšem na fyzickém i psychickém stavu postiženého.

Doba průchodu tělem má velmi značný význam.



Co nesmíme dělat

Nestrkáme do zásuvek elektrické sítě žádné předměty.1.

2. Nedotýkáme se žádných vodičů, u nichž je sebemenší podezření, že by mohly 

být pod napětím větším než 25 V.

3. Nepřibližujeme se k vodičům vysokého napětí (ani když jsou spadlé na zem). 

Elektrická jiskra může přeskočit do značné vzdálenosti. To se týká i trolejí vlaků 

a tramvají.

4. Nikdy nelezeme na stožáry rozvodné elektrické sítě. Nevstupujeme do místností 

s transformátorem na vysoké napětí.

5. Nerozebíráme elektrické spotřebiče, když jsou připojeny k síti.

6. Nemanipulujeme s elektrickými spotřebiči, když jsme ve sprše či vaně nebo jsme 

mokří.

7. Neopravujeme pojistky.



Co musíme dělat u úrazu elektrickým proudem

Vyprostíme postiženého z dosahu nebezpečného napětí. To provedeme některým 

z těchto způsobů: vypnutím proudu spínačem, odtažením postiženého z dosahu 

vodiče (postiženého je nutno uchopit za nevodivou část oděvu), pomocí 

nevodivého předmětu přerušíme dotyk postiženého s vodičem.

1.

Všechny následující kroky je nutno udělat rychle, ale s rozmyslem.

2. Zjistíme zdravotní stav postiženého. Podle výsledku postupujeme dál.

3. Postup první pomoci

a) Postižený je při vědomí, dýchá, ale je otřesen – položíme ho do 

stabilizované polohy. (Postižený leží na suchém místě na pravém boku, 

pravou ruku pod hlavou a levou nohu mírně pokrčenou. Uvolníme oděv 

u krku. Je-li k dispozici přikrývka, postiženého přikryjeme.)



b) Postižený je v bezvědomí, dýchá a má hmatný tep. Snažíme se 

postiženého přivést k vědomí (otřít čelo studenou vodou, dát čichnout 

parfému, …). Dále postupujeme jako v případě a).

c) Postižený je v bezvědomí, nedýchá, ale má hmatný tep. Položíme ho na 

záda a zavedeme umělé dýchání z úst do úst (dodržujeme zásady, které 

jsme se naučili). Jakmile začne postižený dýchat, postupujeme jako v 

bodu b).

d) Postižený je v bezvědomí, nedýchá, tep je nehmatný. Provedeme 

nepřímou masáž srdce. Postižený leží na zádech a stlačujeme mu hrudní 

kost v rytmu 60 – 80 stlačení za minutu. Začne-li srdce postiženého 

pracovat, zahájíme umělé dýchání.

4. Voláme záchrannou lékařskou službu (155). Jednotné číslo tísňového 

volání je 112.


