
 

 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ  

V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC 

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický  
zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení 
nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV  
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 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. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat  
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického 
zákona. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít  
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu 
stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení), 

6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo 
nízkého napětí, 

7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona 
spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Uvedené právní normy jsou uvažovány v platném znění. 
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