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9 ÚRAZY ELEKTRICKÝM PRÚDOM A BLESKOM 

Úrazy elektrickým prúdom nie sú časté, ale všeobecne sú považované za urgentnú situáciu. 

Pôsobenie elektrického prúdu na ľudský organizmus závisí od mnohých faktorov, ako napr. od 

druhu, intenzity a napätia prúdu, od odporu kože, od trvania kontaktu, zdravotného stavu 

postihnutého atď. Pri zasiahnutí elektrickým prúdom môže byť postihnutý omráčený, môže mať 

problémy s dýchaním, až po zástavu srdca. Elektrický prúd môže spôsobiť popáleniny, kŕče 

(postihnutá osoba nevie ovládať svoje telo). Najčastejšie úrazy sa vyskytujú v domácnostiach a na 

pracovisku, a sú spôsobené prúdom nízkeho napätia. Priemerne sa vyskytuje asi 0,55 úmrtia 

následkom elektrického prúdu na 100 000 obyvateľov / rok. Pri zasiahnutí bleskom zomrie na svete 

ročne asi 1000 ľudí, v horách sa ročne vyskytne jedna smrť bleskom na 2 mil. návštevníkov.  

 

Rozdelenie úrazov elektrickým prúdom (Falck SR, 2006): 

1. Úraz spôsobený bleskom. 

2. Úraz spôsobený striedavým elektrickým prúdom – vysokého a nízkeho napätia. 

3. Úraz spôsobený jednosmerným elektrickým prúdom. 

 

Úraz elektrickým prúdom nízkeho napätia (menej než 1000V) – najčastejšie sa vyskytujú 

v domácnostiach a na pracoviskách. Najviac sú ohrozené malé deti (prsty a rôzne predmety do 

zásuviek, poškodené káble spotrebičov atď.). V niektorých prípadoch je potrebná aj plastická 

korekcia.  

Ďalším nebezpečenstvom je voda (dobre vedie elektrický prúd). Nemanipulujte mokrými 

rukami s funkčnými elektrospotrebičmi.  
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Úraz elektrickým prúdom vysokého napätia – vo všeobecnosti pacienti po zapojení do 

okruhu vysokého napätia nemávajú zastavenie krvného obehu, ale ťažké popáleniny. Ďalšie riziko 

vyplýva z akútnych a chronických problémov spojených s upchávaním obličiek produktami 

rozpadu svalov. Elektrické popáleniny z vysokého napätia sú omnoho rozsiahlejšie ako sa javí na 

oddelení urgentného príjmu. Oblúk vysokého napätia môže preskočiť až do vzdialenosti 18 m.  

Striedavý elektrický prúd vyvoláva tetanický spazmus svalstva. Ten môže mať za následok 

zlomeniny dlhých kostí, ale aj zlomeniny chrbtice. Ak postihnutý drží poškodený vodič striedavého 

prúdu, spazmické zovretie ruky mu znemožní pustenie vodiča. 

 

Úrazy jednosmerným elektrickým prúdom – často u mladých jedincov pri nechcenom dotyku 

s vedením napätia, napr. nad železničnou traťou pri súčasnom uzemnení. Vyvolaný elektrický 

okruh spôsobí zuhoľnatenie svalov a elektrické popáleniny. 

 

Zhodnotenie stavu – bezvedomie, zastavenie dýchania, poruchy srdcového rytmu až 

zastavenie krvného obehu, popáleniny atď. 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie elektrického prúdu, ošetrenie vzniknutých 

poranení, v prípade potreby zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia.   

 

Postup 

1. Ak je postihnutý v kontakte s elektrickým vodičom, musíte ho najskôr vypnúť(vypnutie 

poistiek) resp. oddeliť postihnutého od vodiča. Chráňte seba tým, že sa postavíte na izolačný 

materiál, ako je drevená doska, rohožka z plastickej látky atď. Na oddelenie postihnutého od 

vodiča použite nejaký drevený predmet (rúčka z metly), ktorým odsuniete zdroj elektrického 

prúdu.  

2. Ak je postihnutý v bezvedomí, postupujte ako pri pacientovi v bezvedomí. Uvoľnite 

dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie. Buďte pripravený začať umelé dýchanie a vonkajšiu 

masáž srdca. Ak postihnutý dýcha spontánne, uložte ho do stabilizovanej polohy. Sledujte 

znaky života. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

3. Ak je postihnutý pri vedomí, uplatnite protišokové opatrenia. Hľadajte miesto vstupu 

a výstupu elektrického prúdu. Prikryte ich sterilnou gázou a obviažte. Urobte druhotné 

zhodnotenie. V prípade potreby zariaďte prevoz do nemocnice (ERC, 2015). 

 

Upozornenie.  

Nedotýkajte sa postihnutej osoby, kým je v kontakte s elektrickým vodičom. Na prerušenie 

kontaktu nepoužívajte kovové predmety.  

 

 Úraz bleskom  

Úraz bleskom vzniká ak je pacient súčasťou, alebo blízko miesta úderu blesku. Výboj si 

hľadá kontakt so zemou cez najbližší vysoký predmet, a to prostredníctvom niekoho, kto stojí 

v blízkosti. Výboj môže mať niekoľko miliónov voltov a niekoľko 100 A prúd, dôsledkom čoho je 

zvyčajne bezvedomie, zastavenie dýchania a krvného obehu, rozličné hlboké a rozsiahle 

popáleniny. Úraz bleskom nemusí byť vždy smrteľný. Postihnutého môžeme zachrániť usilovnou 

KPR.  
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Najlepšia prevencia proti úrazu bleskom je (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

1. Ak sa nachádzate vo voľnom priestranstve, zdržiavajte sa podľa možností čo najnižšie. 

Najlepšie je ľahnúť si na zem. Nikdy cez voľné priestranstvo neprebiehajte. Radšej sa 

schovajte do auta, resp. nejakého prístrešku. Ak sa nachádzate v aute, zatvorte všetky okná. 

Ak sa nachádzate pod prístreškom, neopúšťajte ho, kým nie je časový rozdiel medzi bleskom 

a hrmením 30 sekúnd (vzdialenosť búrky je 10 km).   

2. Počas búrky treba opustiť vrcholy hôr. Nestojte pod stromom, ani v blízkosti stromov, je to 

nebezpečnejšie než na voľnom priestranstve. 

3. Nedržte predmety, ktoré by mohli pôsobiť ako potenciálny bleskozvod – dáždnik, hrable atď.  

  


