
Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení   
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr) 
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m 
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, 
cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m 
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m 
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m 
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m 
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m 
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.  
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 
(výběr) 
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m 
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, 
slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m 
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301. 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300 
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m. 
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,  
Výška nad silnicí: min. 7 m. 
 
Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně  - 10 m  
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -15 m 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m, pro vodiče s izolací základní 
- 2 m, pro závěsná kabelová vedení  - 1 m 
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m 

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě 
ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m 

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - 10 m 
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu 

stanice 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN - 7 m 
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN – 2 m a u vestavěných el. stanic – 1 m od obestavění 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření 
vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení. 
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