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Podmínky pro provádění činnosti  

v ochranných pásmech podzemních vedení 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové 
trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 
či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, 
jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond 
(ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena 
Vyhl. č. 324/90 Sb. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle 
ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli lokální distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 
pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem 
provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně 
vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace 
provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo 
znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému 
poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na dispečink Rz 
Hamr, společnosti ELPRO-DELICIA, a. s., tel. 487/842013, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru lokální distribuční soustavy. 

13. Po dokončení stavby provozovatel lokální distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma 
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele 
lokální distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel 
lokální distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v 
tomto pásmu. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní 
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných 
pásmech dle §46 téhož zákona. 
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