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Podmínky pro provádění činnosti  

v ochranných pásmech nadzemních vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně  

pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),  
pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b)   u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994). 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

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

2.  provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

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

4.  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 

5.  vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního 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 nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1.  Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 
50110-1). 

2.  Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části 
mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3.  Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého 
napětí. 

4.  Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – 
sloupů nebo stožárů. 

5.  Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického 
vedení. 

6.  Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 

7.  Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele 
lokální distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou 
tyto  podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.  

8.  V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 
25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování 
části vedení. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní 
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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