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ELEKTRICKÉ ROZVODY VE 
ZDRAVOTNICKÝCH 

PROSTORÁCH 
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Dvě normy pro el. instalace ve zdrav. 

prostorách a budovách 

ČSN 33 2140 

• platila od r. 1986 do 

9/2015 

• nemůžeme se od ní 

okamžitě odvrátit, protože 

všechna zdravotnická 

zařízení mají el. instalace 

podle ní a mohou je 

používat nadále až do 

případné rekonstrukce 

ČSN 33 2000-7-710 

• platí od 9/2013 (čili souběh 

s ČSN 33 2140 2 roky) 

• od 10/2015 je jedinou 

platnou normou pro el. 

instalace ve zdrav. 

budovách a prostorách a 

musí být tudíž 

respektována ve všech 

projektech nových nebo 

rekonstruovaných el. 

instalacích 
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Porovnání 
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V zásadních požadavcích, v principech, 

které tato prezentace uvádí, se uvedené dvě 

normy neliší. Neznamená to však, že jsou 

stejné. Rozdíly se ukážou až při hlubším 

pohledu, do něhož se přednáška nepouští.   



 

 dodávka energie pro všechny elektrické 

zdravotnické přístroje 

 energie musí být bezpečná pro své okolí 

      a 

• kontinuální,  

• kvalitní   

• k dispozici na potřebném místě 
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Elektrické sítě ve zdravotnických 

prostorách a budovách 



Podrobněji řečeno: 

 Pacientům a personálu zajistit nejvyšší možný stupeň 

bezpečnosti před úrazem el. proudem (včetně účinků 

statické elektřiny) při poskytování zdravotní péče,           

a to i v prostředí velmi nebezpečném a za stavu jedné 

závady.  

 Omezit možnost vzniku výbuchu, požáru, nadměrného 

rušení elektromagnetickým polem. 

 V případech, kdy to vyplývá z povahy lékařského 

výkonu: možnost dokončit jej i za stavu jedné závady a 

při přerušení dodávky el. energie z veřejné rozvodné 

sítě. 
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Bezpečné použití zdravotnických a 

dalších el. přístrojů 

 

 el. sítě projektovány a realizovány s ohledem na druh 
vyšetření nebo ošetření 

 prostředí v místnostech pro lékařské účely je mnohem 
složitější v porovnání s byty 

 zdravotnické prostory rozděleny do tří skupin 

 všeobecné požadavky na rozvody jsou zpřísněny 

 dvě skupiny požadavků: ochrana proti přímému el. 
nebezpečí  (úraz el. proudem) a ochrana proti 
nepřímému el.nebezpečí (přerušení dodávky el. energie, 
výbuch, požár, elektrostatika, elmag. rušení) 
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Definice pojmů 

• skupina 0 (group 0): zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití 

žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit 

ohrožení života. 

• skupina 1 (group 1): zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při 

přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu 

(funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení 

pacienta. V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití příložných 

částí: 

– zevně; 

– uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2. 

• skupina 2 (group 2): zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití 

aplikovaných částí : 

– pro intrakardiální použití; nebo 

– pro náročná ošetření, nebo chirurgické zákroky, kde výpadky 

(přerušení) napájení může ohrozit pacienty  
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PODMÍNKA JEDNÉ PORUCHY  

(definice) 

• přístupná část, která není nebezpečnou živou 
částí, se stane nebezpečnou živou při selhání 
omezení ustáleného proudu nebo náboje 
nebo 

• přístupná část, která není za normálních 
podmínek živou, se stane nebezpečnou živou 
částí např. v důsledku poruchy základní izolace k 
neživým částem 
nebo 

• nebezpečná živá část se stane přístupnou např. v 
důsledku mechanického poškození krytu  

 
FEL-A6M33BEZ, 

ZS2014 
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Definice pojmů 
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pacientské prostředí je 

prostor, ve kterém může 

nastat úmyslný nebo 

neúmyslný kontakt mezi 

pacientem na straně jedné a 

zdravotnickým elektrickým 

(ME) přístrojem nebo 

zdravotnickým elektrickým 

(ME) systémem na straně 

druhé nebo mezi pacientem 

na straně jedné a na straně 

druhé osobami dotýkajícími 

se částí zdravotnického 

elektrického (ME) přístroje 

nebo elektrického 

zdravotnického (ME) systému  (obrázek převzat z ČSN 33 2000-7-701) 



PACIENTSKÉ PROSTŘEDÍ 
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Důležité: 
 

Pokud je v místnosti pozice pacienta jednoznačně definovaná a 

jednoduše neměnitelná (operační stůl, katetrizační stůl, jiné místo 

stavebně technicky fixované), vztahuje se pacientské prostředí jen 

na místo uložení (usazení) pacienta (viz předchozí obrázek). 

 

Pokud není pozice fixovaná podle předchozího odstavce, pacienta lze 

např. přivézt na pojízdném lehátku, transportním lůžku, křesle, židli a 

lék. procedura se může odbývat v kterékoli části místnosti, je 

pacientským prostředím celá místnost. Většinou to logicky platí v 

jen horizontálním směru.  



Zdravotnická síť IT 

A. Grošpic, FEL, ZS 2015 11 



Zdravotnická síť IT - účel 

• nepřeruší se napájení velmi důležitých 

zásuvkový obvodů na sekundární straně 

transformátoru při jedné závadě 

• jistota kontinuity napájení sek. obvodů 

bývá ještě posílena napájením primáru 

transformátoru z bezpečnostního zdroje 
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Transformátor zdravotnické sítě IT 

• je oddělovací  (galvanicky, nesmí to být autotransformátor) 

       a  

• ochranný (mezi primárním a sekundárním vinutím je 

zaručena el. pevnost, zkoušeno 48 hod ve vlhké komoře 

napětím 4 kVef) 

• na primáru je jištěný jen proti zkratu, nikoli proti 

nadproudu (přetížení) 

• přetížení je jen měřeno (teplota vinutí) a signalizováno 

• zásuvkové obvody  na sekundáru musí být jištěny v obou 

krajních vodičích 

• stínění mezi prim. a sek. vinutím  
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Hlídač izolace 

• monitoruje nepřetržitě odpor mezi krajními 

vodiči sekundárního obvodu a ohlašuje 

pokles pod 50 kΩ 

 

• hlášení (alarm) je akustické a světelné 

• akustické lze vypnout, světelné nikoli, 

ustane až se svod odstraní 
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Zásuvky 

počty a umístění zásuvek  musí být takové, aby bylo možné 

připojit veškeré elektrické zdravotnické přístroje (EZP) 

bez prodlužovacích šňůr a rozboček. 
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Indikační panel na stanovišti zdrav. personálu 



Zkouška hlídače izolace 
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Zdravotnická síť IT v operačním sále 

1-rozváděč zdrav. zařízení 

2-rozváděč MLÚ 

3-hlídač izolace 

4-operační stůl 

5-operační svítidlo 

6-rtg (bez ohledu na¨příkon nebo přístroj 
izol.tř. I s příkonem nad 5 kVA 

7-skříňka se svorkami pro přídavné 
uzemnění a ochr. pospojování 

8-kovový zdrav. nábytek 

9- vodivé potrubí (plyny, topení, voda, 
odpad apod.) 
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Příklad rozvodu el. energie  
1-zásuvkový vývod nebo přístroj napájený z MDO 

2-zásuvkový vývod pro přístroj nad 5 kVA, napájení z DO 

3-oper. stůl 

4-oper.svítidlo 

5-svorky pro dodatečné ochr. pospojení 

6-zásuvka na pájená z ZIS 

7-zásuvka napájená z VDO 

8-signalizační a zkuš. skříňka ZIS 

9-signalizace napáje z E1 

10,11-osvětlení vč. zářivkových tlumivek 

12-E2 

13-E1 

14-transformátor ZIS 

15-19-proudové chrániče 

21-svodová mříž antistat. podlahy 

22-potrubí vodovod, odpad 

23,27-stropní závěsy pro mediplyny a el. zásuvky 

24-kovová skříň 

25-topení 

26-stropní závěs se zásuvkami a svorkami ochr. pospoj. 
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Podle ČSN 33 2140 se TN-S mohla ustavit až v rozvaděči před zdrav. 

prostorem. Podle ČSN 33 2000 - 7- 710 musí být TN-S vytvořena již v 

hlavním rozvaděči v suterénu zdrav. budovy při vstupu kabelu el. 

napájení do ní. 
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Obrázek a legenda k němu jsou 

převzaté z ČSN 33 2140 



Ilustrace přípojnice v rozvaděči zdrav. 

oddělení 
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Rozvaděč zdravotnické izolované 

soustavy 
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Použití proudové chrániče 

Účel: doplňková ochrana k ochraně základní pro 

přístroje s příkonem nad 5 kVA a pro všechny 

rentgeny; používá se též pro svítidla celkového 

osvětlení do montážní výšky 2,5 m. Při vyšším 

umístění nejsou proud. chrániče předepsané. 

• Citlivost proudového chrániče 30 mA 

• Minimalizovat počet chráněných obvodů 

připadajících na jeden chránič. 
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Zajištění kontinuity dodávky el. energie 

• dva nezávislé přívody (každý z jiné 

rozvodny) 

• bezpečnostní zdroje (místní nouzové 

zdroje): dieselagregát, setrvačníkové 

generátory, generátory s plynovou 

turbinou, elektronické zdroje. 
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Zajištění kontinuity dodávky el. energie 
druhy bezpečnostních zdrojů podle ČSN 33 2000-7-710 

(převzato z ČSN 33 2000-7-710) 

Třída 0 

(bez přerušení) 
Napájení zajištěno automaticky bez přerušení 

Třída 0,15 

(velmi krátké přerušení) 
Napájení zajištěno automaticky do 0,15 s 

Třída 0,5 

(krátké přerušení) 
Napájení zajištěno automaticky do 0,5 s 

Třída 15 

(střední přerušení) 
Napájení zajištěno automaticky do 15 s 

Třída > 15 

(dlouhé přerušení) 
Napájení zajištěno automaticky za více než 15 s 
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Zajištění kontinuity dodávky el. energie 

Prakticky používané jsou: 

  

•Třída > 15  dieselagregát, je schopen dodávat el. energii 

do cca 1-2 min. po nastartování, doba činnosti prakticky 

neomezená (stačí mít dostatečnou zásobu pohonné nafty) 

 

•Třída 0 – UPS (Uniterruptible Power Source), 

akumulátory stačí dimenzovat na krytí spotřeby cc 5-10 

min. než zátěž převezme zdroj třídy > 15  
 

 

 

 

 



Dieselagregát 
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UPC 
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Důvod pro omezení rozlehlosti 

zdravotnické sítě IT 

Impedanci ZIS proti zemi snižuje její kapacita proti zemi. Ta je závislá zejména na: 

• délce (rozlehlosti) rozvodu, 

• rozměrech a provedení transformátoru, 

• počtu napájených přístrojů. 
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Ochrana oddělením obvodů není sice v ČSN 33 2000-7-710 

uvedena, avšak lze ji s výhodou použít při potřebě provozovat 

neME přístroj, který nemusí vyhovovat bezpečnostním 

parametrům ME přístrojů. Musí být však splněny následující 

podmínky:  

 Na sekundární straně odděl. trafa max. 250 V 

 Živé části sekundární strany nesmí být spojeny s 
živými částmi jiných obvodů a musí být od nich 
prostorově odděleny (použití funkční země nebo 
zavedení vody do přístroje je možné) 

 Pohyblivé přívody musí být viditelné po celé své délce 
a chráněny proti mech. poškození 

 Na sekundární straně odděl. trafa max. 250 V 

 Připojit se smí jen jeden přístroj; pokud je jich více, 
musí být mezi sebou jejich vodivé neživé části 
přístupné dotyku propojeny tak, že propojení lze zrušit 
jen úmyslným použitím nástroje. 
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Ochrana oddělením obvodů 

L 

PEN 

Spotřebič 
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 Ochrana proti přímému el. nebezpečí 
 V lékařských prostorách a objektech nesmí být síť TN-C použita jinak 

než pouze k napájení hlavního rozvaděče. (Donedávna mohla být síť TN-C 

použita až k rozvaděči zdrav. oddělení) 

 Samostatný ochranný vodič nesmí být současně pracovní, musí být 

dostatečně průřezově dimenzovaný  (omezení nebezpeč. dotyk napětí 

na přístupných vodivých kovových částech přístrojů) 

 Omezení rozdílu potenciálu doplňujícím pospojováním 

 U přístrojů s přímým kontaktem na pacienta alespoň v pacientském 

prostředí oblast s vyrovnaným potenciálem 

 Centrální uzemňovací bod v pacientském prostředí (v okolí pacienta) 

 Dokonalé a důsledné pospojování musí být v prostorech, kde dochází 

k přímým zásahům na srdci 

 Zvýšená ochrana: proudové chrániče 

 Zdravotnická izolovaná soustava  pro zajištění kontinuity dodávky el. 

energie a bezpečného provozu (ochrana před nebezpeč. dotyk 

napětím) a to i po vzniku a trvání prvé závady na nezbytně nutnou 

dobu do urychlené opravy. Není použitelná na větší výkony. 
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Přehled na závěr 



Základní požadavky 
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Ochrana proti 

přímému  el. 

nebezpečí a 

zabezpečení 

kontinuity dodávky el. 

energie 

Skupina 0 Skupina 1 Skupina 2 

Druh sítě TN-S TN-S, IT, TT TN-S, IT,TT 

Dovolené 

dotykové napětí na 

neživých částech 
(horní mez, kdy se ještě 

nejedná o poruchu) 

50 Vef, 120 V ss 

(prostředí normální a 

nebezpečné) 

do 25 Vef, 60V ss 

(prostředí zvlášť 

nebezpečné) 

do 25 Vef, 60V ss 

(prostředí zvlášť 

nebezpečné) 

Základní ochrana 

Všechny kromě ochrany 

polohou a zábranou – ty 

jsou zakázané 

Všechny kromě ochrany 

polohou a zábranou – ty 

jsou zakázané 

Všechny kromě ochrany 

polohou a zábranou – ty 

jsou zakázané 

Ochrana při 

poruše (ochrana před 

nebezpečným dotykem 

neživých částí) 

•ochr. uzemnění 

•aut. odpojení od zdroje  

•SELV nebo PELV (do 50 

Vef) 

•ochr. uzemnění 

•aut. odpojení od zdroje 

(kromě zdravotnické IT sítě) i 

proudovými chrániči 

•doplňující ochr. 

pospojování s 

definovaným max. 

odporem 0,7 Ω 

•SELV nebo PELV (ale jen 

do 25 Vef nebo 60 Vss) 

•ochr. uzemnění 

•aut. odpojení od zdroje 

(kromě zdravotnické IT sítě) i 

proudovými chrániči 

•doplňující ochr. 

pospojování s 

definovaným max. 

odporem 0,2 Ω 

•SELV nebo PELV (ale 

jen do 25 Vef nebo 60 Vss) 



Základní požadavky 
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Ochrana proti 

přímému  el. 

nebezpečí a 

zabezpečení 

kontinuity dodávky 

el. energie 

Skupina 0 Skupina 1 Skupina 2 

Zdravotnická síť IT 

Není povinná.  
(Není zakázaná, alel není pro ni 

důvod. Pokud by se ukázala 

nutnou, jde spíše o přiřazení 

špatné skupiny) 

Není povinná  
(avšak někdy je z hlediska 

charakteru lék. výkonu 

užitečná; medicína a její 

přístroje se rychle vyvíjejí) 

Povinně. 

Opatření proti 

přerušení dodávky 

el. energie 

Není povinné mít bezp. 

zdroj, běžné jsou ale dva 

nezávislé přívody (z 

různých rozvoden) do 

nemocnice. 

Bezpečnostní zdroj Bezpečnostní zdroj 


