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Anotace 

ČAHOJ D. Bezpečnost na stavbách při pracích v blízkosti nebo pod vysokým napětím. 

Ostrava, 2012. s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava. 

 

Diplomová práce analyzuje problematiku bezpečnosti na stavbách pozemních komunikací, při 

práci v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. Shrnuje legislativní 

požadavky české legislativy včetně zahraničních doporučení. Autor se zabývá návrhem 

bezpečnostního předpisu obsahující všechny potřebné náležitosti pro zajištění bezpečnosti při 

pracích v ochranných pásmech nadzemních vedení, včetně adekvátních technických řešení. 
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2012. s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava. 

 

Thesis analyze the issue of safety on construction of roads, during work at the protection of 

overhead electricity lines. It summarizes the legislative requirements of Czech legislation, 

including international recommendations. The author deals with the safety regulation 

containing all the necessary requirements to ensure safety in construction work at the 

protection zone of overhead eletctricity lines, with adequate technical solutions. 
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1 Úvod 

Stavebnictví patří dlouhodobě k odvětvím s vysokým počtem smrtelných a závažných 

pracovních úrazů. Zdrojem těchto úrazů jsou především pády z výšek, zasypání či zavalení 

uvolněnou zeminou při sesutí stěn výkopů.  

Stále častěji se však setkáváme s úrazy, které jsou způsobeny elektřinou v ochranných 

pásmech elektrizační soustavy. Důkazem je několik nehod na stavbách pozemních 

komunikací, z nichž některé měly za následek smrt zaměstnanců a jsou opravdovým 

varováním při provádění prací v ochranných pásmech, především nadzemního vedení 

vysokého napětí. Práce vykonávané v ochranných pásmech patří obecně ve stavebnictví 

k pracím z hlediska bezpečnosti práce k velmi nebezpečným a náročným, kde se riskuje a 

porušují předpisy. Bezpečnosti by měla být věnována dostatečná pozornost už v samotné 

přípravě stavby, kdy lze rizika minimalizovat nejvíce. Při realizaci stavby jsou pak nedostatky 

shledávány ve špatné organizaci práce na stavbách, koordinaci vzájemně navazujících prací a 

nedostatečného vyhodnocení rizika. 

Cílem diplomové práce je uvést legislativní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při stavebních pracích v ochranných pásmech zasahující do oblasti stavebnictví, dopravy a 

provozu stavebních zařízení, elektroenergetiky i práce v blízkosti elektrických zařízení a 

navrhnout předpis pro stavební práce v ochranných pásmech, včetně adekvátního technického 

řešení. 

Diplomová práce vznikla na základě požadavku společnosti Skanska a.s., konkrétně 

divize Silniční stavitelství, s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti při pracích na dopravních 

stavbách v blízkosti nebo pod nadzemním vedením vysokého napětí. 
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2 Stavba pozemních komunikací 

Pozemní komunikace dělíme podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,[3] na dálnice, silnice (I., II a III. třídy), místní 

komunikace (I., II., III. a IV. třídy) a účelové komunikace. Pozemní komunikace je 

definována jako dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně 

pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnost.[3] 

Objekty v trase pozemní komunikace jsou mosty (nadjezdy, podjezdy, estakády) 

propustky a tunely. Trasy pozemních komunikací jsou vedeny úseky, na kterých se dostávají 

do souběhu se zařízením přenosové a distribuční soustavy tzv. zařízení elektrizační soustavy.  

Všechna tato zařízení mají stanovena ochranná pásma. Z hlediska výstavby pozemních 

komunikací a jejich objektů jsou stavební práce v ochranných pásmech vysoce rizikové.  

Při zakládání staveb pozemních komunikací nebo terénních úpravách je potřebné 

provádět práce spojené s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování obecně nazývané jako zemní práce. Na obrázku 1 a 2 je ukázka 

mechanizmů při provádění  zemních prací na stavbě rychlostní komunikace R48. 

 

 

 

Obrázek 1, 2   Stavba rychlostní komunikace R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, pásové 

rypadlo (vlevo), dozer (vpravo) [22] 
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Dílčí procesy zemních prací zahrnují dopravu, hrnutí, nabírání či vyložení zeminy. 

Zemní práce mohou být prováděny ručně nebo strojně. Nasazení mechanizmů pro zemní 

práce se řídí rozsahem složitosti a náročnosti konkrétní stavby. Plán postupu provádění 

zemních prací mechanizmy, je součástí výrobní přípravy. Je důležité pro danou práci 

navrhnout takové stroje, které mohou být v daných podmínkách plně využity. Pro zemní 

práce jsou využívány různé stroje (mechanizmy) rypadla, kolová rypadla, nakladače, grejdry, 

skrejpry, nákladní automobily a další. K rozhrnování a urovnání posledních vrstev se 

používají grejdry. Dozery jsou využívány k rozhrnování či přepravě zeminy na menší 

vzdálenost. Pro přepravu zeminy nebo jiného materiálu se používají nákladní automobily. 

Obvykle konstruované jako sklápěče s ocelovou korbou viz. obrázek 3 a 4. 

 

 

Obrázek 3   Sklápěč při vykládce zeminy v ochranném pásmu nadzemního vedení (vlevo)[18] 

Obrázek 4   Stavba rychlostní komunikace R48 Rychaltice – Frýdek-Místek, nákladní 

automobil [22] 

 

 Speciální práce na stavbách pozemních komunikací zahrnují pokládku asfaltových 

vrstev vozovek pozemních komunikací. Pro pokládku krytů se využívají finišery. Práce je 

náročnější na koordinaci obsluh nákladních automobilů a finišeru. Nákladní vozidla přivážejí 

asfaltovou směs z obaloven a s přiváženou směsí zacouvají před finišer. Asfaltovou směs řidič 

nákladního vozidla vyloží do zásobníku finišeru viz. obrázek 5 a 6. Pracovní četa pro 

pokládku asfaltových směsí se většinou skládá ze 2 až 4 pracovníků (zaměstnanců). Přesný 

počet mechanizmů a počet pracovníků je závislý na rozsahu a technologii prováděných prací. 

 



 

11 

 

 

 

Obrázek 5,6   Pokládka krytu vozovky pozemní komunikace [24, Skanska a.s.] 

Pro dopravu, přemísťování, zdvihání břemen na určitou vzdálenost jsou využívány 

dopravní zařízení (jeřáby) viz. obrázek 7. Pro dopravu a uložení betonu jsou používána 

čerpadla betonu tzv. betonpumpy. Ramena těchto zařízení dosahují do vzdáleností až 52 

metrů viz. obrázek 8. Samotné řízení betonpumpy provádí obsluha pomocí dálkového 

ovládání. Pracovníci, kteří provádějí betonáž, musí držet koncovku ramene betonpumpy a 

usměrňovat proud tekoucího betonu na požadované místo. 

 

 

 

Obrázek 7,8   Stavba rychlostní komunikace R35 Hradec Králové – Pardubice. Autojeřáb 

(vlevo), čerpadlo betonu (vpravo) [23] 
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Výše uvedené práce při stavbě pozemních komunikací prováděné v ochranných 

pásmech elektrizační soustavy vystavují osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví. Při všech těchto pracích je potřeba pro zajištění náležité bezpečnosti dodržovat určitá 

pravidla, neboť nehody při stavebních pracích jsou opravdu časté a jejich následky bývají 

mnohdy tragické. Dokazuje to i přehled nehod uvedených v následující kapitole. 
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3 Přehled nehod v ochranných pásmech na stavbách pozemních 

komunikací 

Nehody v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí a následné úrazy 

způsobené elektrickým proudem jsou poslední dobou při stavebních pracích na stavbách 

pozemních komunikací časté a závažné. V tabulce 1 je uveden přehled nehod, které se staly 

v období let 2009 až 2011. 

Informace a materiály k nehodám jsou čerpány ze zdrojů: 

 společnosti ČEZ Distribuce a.s. (provozovatel distribuční soustavy), 

 společnosti Skanska a.s. (zhotovitel stavebních prací), 

 Státního úřadu inspekce práce (orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je 

kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů 

včetně předpisů o BOZP). 

Výčet nehod není úplný, neboť přesné statistiky, které se by se konkrétně týkaly úrazů 

při stavebních pracích v ochranných pásmech, nejsou vedeny a je nemožné je všechny 

dohledat. Nejčastěji jsou způsobeny kontaktem zvednutého návěsu nákladního vozidla s 

vodiči při podjíždění nadzemního vedení, kontaktem ramene jeřábu s vodiči při manipulacích 

jeřábu s břemenem či kontaktu jiným zařízením s velkým dosahem (ramena betonpumpy) 

apod. K vybraným nehodám je v kapitole 3.1 uveden bližší popis celé situace. V příloze jsou 

uvedeny zprávy z kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. 

 

Tabulka 1   Přehled nehod na stavbách pozemních komunikací v období let 2009 - 2011 

Datum Místo Stručný popis Následky 

22.8.2009 

stavba 

dálničního 

mostu 

Modletice 

 

přiblížení ramene betonpumpy k vodičům 

nadzemního vedení vysokého napětí 

 

1 mrtvý, 1 těžce 

zraněný, 1 lehce 

zraněný 

31.8.2009 

stavba 

pozemní 

komunikace 

kontakt návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
1 těžce zraněný 

19.6.2010 

stavba mostu 

Královské 

Poříčí 

kontakt ramene autojeřábu s 

vodiči nadzemního vedení vysokého napětí 
1 těžce zraněný 

17.3.2009 

stavba 

silničního 

obchvatu 

Jesenice 

kontakt návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
škoda na majetku 
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29.7.2010 

stavba 

rychlostní 

komunikace 

A2 Poznaň – 

Polsko 

kontakt návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
1 mrtvý 

3.6.2011 

stavba 

rychlostní 

komunikace 

Chomutov 

kontakt návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
škoda na majetku 

4.4.2011 

stavba 

pozemní 

komunikace 

Polom 

kontakt návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
1 zraněný úraz 

4.4.2011 

stavba 

pozemní 

komunikace 

Voděrádky 

kontakt ramene rypadla s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
škoda na majetku 

23.9.2010 

stavba 

pozemní 

komunikace 

Odolená Voda 

kontakt ramene autojeřábu s vodiči 

nadzemního vedení vysokého napětí 
1 zraněný 

 

3.1 Popis nehod v ochranných pásmech 

Stavba dálničního mostu Modletice 

22.8.2009 došlo k úrazu tří pracovníků na stavbě dálničního mostu viz. obrázek  9 a 

10. 

 

 

Obrázek 9,10   Stavba dálničního mostu Modletice – rameno betonpumpy v blízkosti vodičů 

nadzemního vedení [Skanska a.s.] 
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Na pokyn stavbyvedoucího byly rozestaveny dva dopravníky betonu, aby prováděly, 

dle pokynů dvou betonářů stojících na ocelové konstrukci mostu, dopravu betonu, tlakovým 

potrubím na „mostovku“. Dva pracovníci prováděli betonáž ocelové mostové konstrukce a 

drželi gumovou cca 2m dlouhou, pohyblivou koncovku třetího ramene betonpumpy. Tímto 

usměrňovali proud tekoucího betonu do konstrukce, aby bylo jeho rozlévání rovnoměrné. Po 

zahájení práce došlo k přiblížení ramene betonpumpy k vodičům nadzemního vedení 

vysokého napětí (22 kV) a následnému přeskoku elektrického oblouku a svodu do země 

v několika směrech. Místo přeskoku elektrického výboje je na obrázku 11. 

 

Obrázek 11   Stavba dálničního mostu Modletice – místo přeskoku elektrického výboje 

[Skanska a.s.] 

 Zasažení byli oba pracovníci pracující na mostové konstrukci, z nichž jeden byl 

usmrcen na místě. Druhý pracovník byl ihned oživen a schopen samostatného pohybu. Třetím 

postiženým byl pracovník, kterého zasáhl elektrický výboj přeskokem z jednoho vozidla na 

druhé přes mokrý beton. V příloze č. 1 je uvedena zpráva z kontroly příčin a okolností 

pracovního úrazu. 

Stavba pozemní komunikace 

31.8.2009 došlo k pracovnímu úrazu elektrickým proudem na stavbě pozemní 

komunikace mezi kruhovým objezdem a obcí, kde kolmo přes pozemní komunikaci vede 

nadzemní vedení vysokého napětí. Pracovník přijel na určené místo vykládky s nákladním 

velkoobjemovým návěsem. Při vykládce, kdy je nutno s automobilem popojíždět, aby došlo 

k vysypání nákladu, se pracovník dostal do ochranného pásma nadzemního vedení vysokého 

napětí. Při sklápění návěsu došlo ke kontaktu s vodičem a k jeho přetržení. Řidič vystoupil z 

vozidla, čímž došlo k průchodu elektrického proudu jeho tělem. Úraz byl vyhodnocen jako 

závažný. V příloze č. 3 je uvedena zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. 
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Stavba mostu Královské Poříčí 

19.6.2010 se stala nehoda na stavbě mostu, konkrétně při provádění přípravy 

předpínání mostní konstrukce čtyřmi pracovníky. Příprava spočívala v přepravě 

hydraulického napínacího zařízení pro předpínaní výztuží. Pro převoz tohoto zařízení 

pracovníci využili autojeřáb. Po zavěšení, zvedl pracovník břemeno do výšky cca 1,5m 

natočil jeřáb a zahájil převoz břemene na dohodnuté místo. Během přepravy jeden pracovník 

přidržoval břemeno, aby nedošlo k jeho rozhoupání v průběhu přepravy. Při převážení 

břemene, došlo ke kontaktu ramene autojeřábu s vodiči nadzemního vedení a k zásahu 

elektrickým proudem pracovníka, který přidržoval zavěšené břemeno. V příloze č. 4 je 

uvedena zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. 

Stavba silničního obchvatu Jesenice 

17.3.2009 došlo v trafostanici Vestec k výpadku vedení nadzemního vedení vysokého 

napětí. Dispečeři provedli provozní manipulace pomocí dálkově ovládaných úsekových 

vypínačů, které pomohly zprovoznit převážnou část vedení. Při provádění dalších manipulací 

zjistili, že za obcí Jesenice, v místě stavby silničního obchvatu, najel do vodičů nadzemního 

vedení vysokého napětí nákladní automobil se zvednutým návěsem. Řidič nákladního vozidla, 

návěsem zavadil o vodiče a ty spojením mezi sebou vyvolaly mezifázový zkrat, který 

zapříčinil výpadek napájecího vývodu v trafostanici Vestec. K zásahu elektrickým proudem 

pracovníka ani k jinému poškození zdraví nedošlo. Došlo „pouze“ ke škodám na majetku 

provozovatele. K zásahu elektrickým proudem ani jinému poškození zdraví pracovníka 

nedošlo.[19] 

Stavba rychlostní komunikace A2 Poznaň – Polsko 

29.7.2010 došlo na stavbě dálnice v polské Poznani k smrtelnému úrazu způsobeném 

elektrickým proudem. Řidič nákladního auta prováděl dodávku asfaltu k finišeru z místní 

obalovny. Řidič absolvoval úvodní školení a seznámení s riziky, které prováděl mistr 

obalovny. V následujících dvou dnech provedl řidič denně dvě dodávky asfaltu. Vzdálenost 

mezi stavbou a obalovnou je 20 km. Při prvním vjezdu na stavbu ukázal vedoucí pokládky 

řidiči bezpečnou cestu k pracovnímu místu a informoval ho o rozsahu práce. Řidič byl také 

informován o vymezené oblasti cca 550 m od finišeru v blízkosti výjezdu ze stavby, kde může 

vylít zbytkový asfalt z nákladního automobilu předtím, než opustí stavbu. Na obrázku 12 je 

znázorněna situace stavby včetně vymezeného místa pro vylévání zbytkového asfaltu. 
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Obrázek 12   Stavba rychlostní komunikace A2 Poznaň – Polsko, vymezené místo pro 

vylévání zbytkového asfaltu [Skanska a.s.] 

 

Třetí den řidič dovezl asfalt k finišeru a odjel do vymezené oblasti, kde se vypouští 

zbývající asfalt. Zde uvízl a požádal jiného řidiče, aby ho odtud vytáhl. Zapomněl vypustit 

asfalt a vjel na veřejnou komunikaci. Po 150 metrech aniž by si uvědomil, že zastavil pod 

nadzemném vedením vysokého napětí, vystoupil z vozidla a začal vyklápět asfalt. Na obrázku 

13 je znázorněno místo, kde řidič prováděl vykládku zbývajícího asfaltu. 

 

Obrázek 13   Stavba rychlostní komunikace Poznaň – Polsko, místo kde řidič vypouštěl asfalt 

[Skanska a.s.] 
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Když si řidič uvědomil, že dojde ke kontaktu s vodiči nadzemného vedení, běžel 

zpátky do kabiny, aby přepnul páku, která ovládá návěs. Při naklánění do kabiny se chytil 

kovového držadla viz. obrázek 14, následkem toho došlo k elektrickému výboji. 

 

 

Obrázek 14   Stavba rychlostní komunikace Poznaň – Polsko, kovové držadlo [Skanska a.s.] 

 

O několik minut později byl řidič nalezen, ale i přes veškeré snahy lékaře zemřel na 

následky úrazu elektrického proudu. 

Stavba rychlostní komunikace Chomutov 

3.6.2011 řidič nákladního vozidla s návěsem přivezl materiál z kamenolomu do 

prostoru stavby, který byl řádně vyznačen z obou stran značkami „ochranné pásmo 

nadzemného vedení vysokého napětí“ viz. obrázek 15. 

 

Obrázek 15  Stavba rychlostní komunikace Chomutov – ochranné pásmo nadzemního vedení 

[Skanska a.s.] 
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V době, kdy nebyl přítomen dozor, vyklopil řidič materiál a popojel směrem 

k nadzemnímu vedení vysokého napětí (22 kV). Přestože řidič začal ihned couvat a sklápět 

návěs, došlo k elektrickému výboji, který poškodil 4 pneumatiky a blatník nákladního vozidla 

viz. obrázek 16 a 17. 

 

Obrázek 16,17   Stavba rychlostní komunikace Chomutov – poškozené nákladní vozidlo 

[Skanska a.s.] 

 

 Tato událost byla vyhodnocena jako skoronehoda, při které došlo naštěstí jen 

k poškození uvedeného vozidla. Záznam z místa šetření skoronehody je uveden v příloze č. 2. 

3.2 Rozbor příčin vzniku nehod 

Z uvedeného přehledu nehod vyplývá, že je potřebné danému tématu věnovat 

patřičnou pozornost. Následky nehod bývají tragické. Popsané nehody se staly při provádění 

typických prací. Nejčastěji jsou způsobeny kontaktem zvednutého návěsu nákladního vozidla 

při projíždění pod vedením, kontaktem ramene jeřábu s vodiči při manipulacích jeřábu 

s břemenem či kontaktem jiným zařízením s velkým dosahem (ramena betonpumpy). 

Průběh prováděných stavebních prací byl většinou podobný, kdy pracovníci prováděli 

práce v ochranných pásmech bez patřičného svolení provozovatele, podceňovali existenci 

elektrického rizika nebo si ho ani neuvědomovali či nedodržovali bezpečné vzdálenosti. 

Pracovníci často netušili, že konají zakázané práce, při kterých musí dodržovat určitá 

pravidla. 

Z poznatků uvedených nehod vyplývají tato nejzávažnější nebezpečí: 
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 úraz elektrickým proudem způsobený přeskokem elektrického proudu při 

přiblížení části mechanizmu k vodičům nadzemního vedení (obrázek 18), 

 

Obrázek 18   Znázornění nebezpečí při přeskoku elektrického proudu [Skanska a.s.] 

 

 úraz elektrickým proudem při kontaktu ramene jeřábu s vodiči nadzemního vedení 

(obrázek 19), 

 

Obrázek 19   Znázornění nebezpečí při kontaktu ramene jeřábu s nadzemním vedením [autor] 

 

 úraz elektrickým proudem způsobený kontaktem zvednutého návěsu nákladního 

automobilu s vodiči nadzemního vedení (obrázek 20), 

 

Obrázek 20   Znázornění nebezpečí při kontaktu návěsu nákladního vozidla s vodiči 

nadzemního vedení [Skanska a.s.] 
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Rozsah míry elektrického nebezpečí přímo závisí na elektrickém riziku působením 

elektrické energie, popřípadě riziku při kombinaci činnosti od souvisejících strojů a 

prováděné práce (mechanické riziko, riziko od okolního prostředí či riziko pádu). K ohrožení 

osob dochází zejména: 

 dotykem na nekryté či jinak nezajištěné živé části elektrického zařízení (vodiči 

nadzemního vedení), 

 dotykem vodivých konstrukcí mechanizmů a kovových předmětů s vodiči při 

manipulacích v blízkosti nadzemního vedení (krokové napětí). 

U vysokého napětí je nebezpečné už jen přiblížení k živým částem na přeskokovou 

vzdálenost. Vzdálenost přeskoku elektrického proudu závisí především na velikosti napětí 

zdroje elektrické energie, místních podmínkách, úrovni vlhkosti a jiných nečistot ve 

vzduchové mezeře mezi mechanizmem a živým vodičem. Přeskoková vzdálenost se úměrně 

zvyšuje s úrovní napětí na elektrickém zařízení. Při přeskoku napětí vzniká pod strojem a 

v jeho okolí prostor, který je nebezpečný pro všechny osoby, které se nacházejí v této oblasti 

tzv. krokové napětí. Každý provedený krok v tomto prostoru je nebezpečný. 

Nejčastější příčiny nehod vyplývajících ze záznamů šetření vybraných nehod: 

 nedodržení bezpečných vzdáleností mechanizmů (stavební techniky – jeřábů, 

rypadel, nákladních automobilů, zařízení s velkým dosahem – betonové pumpy, 

mobilní jeřáby) od vodičů nadzemního vedení, 

 nedodržení právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele k zajištění 

BOZP, 

 provádění prací v blízkosti nadzemního vedení, které vyžadují dozor 

kvalifikované osoby, 

 provádění prací bez vydání příslušných pokynů provozovatele, 

 používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, 

 špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, 

 nejsou provedena potřebná technické ani organizační opatření pro práce 

v ochranném pásmu nadzemního vedení, 

 nedůsledná předvýrobní příprava (plánování) pro práce v ochranných pásmech 

zejména: 

 rozmístění strojů a techniky (mechanizmů), 

 nedostatečné seznámení zaměstnanců s riziky na pracovišti, 
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 nejsou řešeny přeložky nadzemního vedení nebo se nestihnou včas 

provést, 

 chybí pracovní postup pro stavební práce v ochranných pásmech, 

 nezajištění přeložení či vypnutí nadzemního vedení, 

 chybí místní bezpečnostní předpisy pro dopravu a provoz mechanizmů 

na stavbě. 

Nepřímé příčiny nehod pak můžeme shledat v nedostatečné přípravě, plánování před 

zahájením prací či pracích prováděných při nepříznivém počasí jako je vlhko, déšť, sněžení, 

špatná viditelnost. Vlhko či déšť mohou způsobit snazší přeskok výboje při přiblížení části 

mechanizmu do blízkosti vodičů nadzemního vedení. Při špatné viditelnosti dochází ke 

špatnému odhadu vzdálenosti mechanizmu od vodičů nebo vodiče nadzemního vedení nejsou 

viditelné vůbec. 

Z uvedených nehod se musí vzít ponaučení a do budoucna zajistit náležitá opatření 

proti jejich opakování. Jak tedy zabránit dalšímu opakování nehod v ochranných pásmech 

nadzemních vedení? Ze zdrojů společnosti ČEZ Distribuce a.s. vyplynulo, že jsou často 

stavební práce prováděny v ochranných pásmech bez jeho vědomí a tudíž dochází 

k porušování energetického zákona. Uvědomit provozovatele je nejen povinnost, ale k těmto 

událostem by nemuselo vůbec dojít, kdyby obsluhy strojů či vedoucí prací včas informovali 

dispečink provozovatele před zahájením prací. Stanovená opatření však bývají organizační ve 

smyslu stanovení patřičného dozoru nad prováděnými pracemi, dodržování zákazů a 

bezpečných vzdáleností či písemného informování o rizicích. Jsou tato opatření dostatečná? 

V mnoha případech nejsou vůbec uvažována natož realizována potřebná technická opatření, 

např. vhodně umístěné závěsné zábrany či bezpečnostní značení přímo na stavbách by jistě 

přispěla k větší bezpečnosti. Jaké legislativní požadavky při provádění stavebních pracích 

v ochranných pásmech je potřebné dodržovat jsou uvedeny v následující kapitole. 
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4 Legislativní požadavky 

Pro zpracování bezpečnostního předpisu je nutné uvést legislativní požadavky 

upravující problematiku bezpečnosti při stavebních prácích v ochranných pásmech v ČR. 

4.1 Ochranná pásma elektrizační soustavy 

Ochranná pásma elektrizační soustavy definuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů 

(energetický zákon).[5] Ochranná pásma slouží k zajištění spolehlivého provozu elektrizační 

soustavy a zároveň k vytvoření podmínek, pro ochranu života, zdraví a majetku osob.  Podle 

chráněného zájmu je rozdělujeme na ochranná pásma nadzemních vedení, podzemních 

vedení, elektrických stanic, elektrických výroben. 

V ochranných pásmech je zakázáno bez souhlasu vlastníka či provozovatele zařízení: 

 zřizovat stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 provádět zemní práce, 

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

zařízením. [5] 

Uvedené zákazy platí pro všechna ochranná pásma elektrizační soustavy. 

Energetickým zákonem jsou stanoveny další zákazy podle druhu chráněného zájmu. Výjimky 

ze zákazu může udělit pouze provozovatel elektrického zařízení, pokud to technické a 

bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob. 

Písemný souhlas s činností musí obsahovat podmínky, za kterých je udělen. Konkrétní 

podmínky stanovené provozovatelem pro činnost v ochranných pásmech jsou uvedeny 

v přílohách 5,6 a 7. Pokud jsou uvažovány přeložky zařízení elektrizační soustavy, je nutné 

požádat příslušného vlastníka, který přeložky zajistí na náklady toho, kdo o nutnost přeložení 

žádá.[5] 
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Pro ochranná pásma, která byla zřízena podle dříve platných předpisů (zákon č. 

79/1957 Sb., zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) a nařízení 

vlády č. 80/1957 Sb., kterým se provádí elektrizační zákon), jsou výjimky z ustanovení o 

ochranných pásmech podle nich udělené ponechány dále v platnosti. Jedná se např. o hranice 

vymezeného prostoru ochranného pásma. Výjimky ze zákazů a podmínky pro práce 

v ochranných pásmech dříve udělovalo ministerstvo Průmyslu a obchodu. Dnes výjimky a 

podmínky uděluje příslušný provozovatel či vlastník daného elektrického zařízení. 

4.1.1 Ochranná pásma nadzemních vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.[5] 

Velikost ochranného pásma závisí na úrovni napětí, a zda jsou vodiče s izolací či bez izolace. 

Na obrázku 21 jsou graficky znázorněny hranice pro ochranná pásma nadzemních vedení 

s vodiči bez izolace. Rozměry uvedené v závorkách platí pro ochranná pásma stanovená před 

datem 31.12.1994. Na obrázku 22 jsou znázorněny hranice pro ochranná pásma nadzemních 

vedení s izolovanými vodiči a telekomunikačními kabely. 

 

Obrázek 21   Grafické znázornění ochranných pásem nadzemních vedení s vodiči bez izolace 
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Obrázek 22   Grafické znázornění ochranných pásem nadzemních vedení s izolovanými 

vodiči 

4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách v ochranných pásmech 

elektrizační soustavy 

Základní legislativní požadavky upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

jsou stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákoník práce).[1] Problematiku BOZP řeší část pátá (§101 - §108). Hlavním požadavkem je 

vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik. K prevenci rizik 

jsou přijímána technická, organizační a jiná opatření, která vychází především ze zásad: 

 omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u zdroje původu, 

 plánování při provádění prevence rizik a udílením vhodných pokynů k bezpečné 

práci. 

V návaznosti na zákoník práce jsou další požadavky na BOZP upraveny 

zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů.[2] Zákon stanoví požadavky na: 

 pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

 organizaci práce a pracovní postupy, 

 výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

1 m 1 m 

2 m 

5 m 

2 m 

závěsné kabelové vedení 110 kV a vodiče s izolací nad 1 kV do 

35 kV včetně 

vodiče s izolací nad 35 kV do 110 kV 

včetně 

telekomunikační kabely a závěsné kabelové vedení nad 1 kV do 

35 kV včetně 

5 m 



 

26 

 

 bezpečnostní značky, značení a signály. 

Bližší podmínky pro zavedení signálů, umístění a vzhled bezpečnostních značek 

stanoví nařízení vlády č. 11/2002 Sb.[12] 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [9] Při uspořádání staveniště musí být 

dodrženy požadavky stanovené: 

 nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů[10], 

 jednotlivými přílohami nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Pracoviště musí být udržováno technickými a organizačními opatřeními. Přitom se 

vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců vzhledem k vykonávané práci.[10] 

Pokud je na staveništi zpracován plán BOZP, musí být staveniště v souladu s plánem 

BOZP. Stavební práce vykonávané v ochranných pásmech elektrizační soustavy jsou 

považovány za práce a činnosti vystavující osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví a musí být pro ně zpracován plán BOZP. Plán BOZP musí komplexně a přehledně řešit 

všechna opatření týkající se bezpečného provedení prací v ochranných pásmech. Plán 

zpracovávaný koordinátorem již v přípravě projektu stavby by měl obsahovat přehled platné 

legislativy, zjištění ochranných pásem, analýzu a hodnocení rizik, určení prováděných 

stavebních prací, které budou rizikové a zajistit jejich návaznost.  

Obecné požadavky na staveniště stanovené přílohou č. 1: 

 před zahájením prací v ochranných pásmech vedení musí být provedena nezbytná 

opatření ke splnění stanovených podmínek provozovateli těchto vedení a během 

prací musí být dodržovány,[9] 

 pokud nelze nadzemní vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 

pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze – li provoz dopravních prostředků 

a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany.[9] 

Provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí na staveništi musí být 

v souladu s přílohou č. 2 a s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí.[13] Před provozem a použitím strojů musí být: 
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 obsluhy seznámeny s místními provozními a pracovními podmínkami mající vliv 

na bezpečnost práce; zejména s umístěním nadzemních vedení a překážek a 

s uložením podzemních vedení.[9] 

Obecně se stroje používají jen k účelům a za podmínek, pro které jsou určeny, 

v souladu s provozní dokumentací. Další podmínky pak můžou být stanoveny místním 

provozním bezpečnostním předpisem, minimálně však v rozsahu daném normovou hodnotou. 

Postupy pro bezpečné používání jeřábů musí být v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby-

bezpečné používání-Část 1:Všeobecně.[15] U jeřábů platí povinnost zpracovat systém 

bezpečné práce, jako základní místní provozní bezpečnostní předpis v souladu s článkem 4.1. 

Systém bezpečné práce musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o 

jednotlivý zdvih nebo o skupinu několika manipulací.  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při zemních pracích stanoví 

příloha č. 3. Před zahájením zemních prací musí být: 

 na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci vytýčeny trasy technické 

infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, v místě jejich 

střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky; V části zásady 

organizace výstavby se uvádí údaje o trasách technické infrastruktury, zejména 

inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou. Zásady organizace výstavby 

jsou podkladem pro zpracování plánu BOZP. Pokud se projektová dokumentace 

nezpracovává, musí být provedeno vytýčení a vyznačení tras nadzemních vedení 

jiným vhodným způsobem. 

 na terénu vyznačeny polohově, popřípadě výškově trasy technické infrastruktury, 

 obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou práce provádět prokazatelně 

seznámeny s druhy vedení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 

staveniště, a s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění prací v těchto 

pásmech.[9] 

Způsob organizace práce a pracovní postupy při provozování dopravy dopravními 

prostředky upravuje nařízení vlády č. 168/2002 Sb.[11] 
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4.3 Stavební práce v ochranných pásmech dle ČSN EN 50110  

Stavební práce prováděné v ochranných pásmech elektrizační soustavy považujeme za 

práce neelektrické. Stavební práce tedy nejsou prováděny přímo na elektrických zařízeních, 

ale existuje při nich elektrické riziko. Při vykonávání těchto stavebních prací osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace v ochranných pásmech musí být dodrženy požadavky na zajištění 

bezpečnosti, které stanovuje ČSN EN 50110[14]. ČSN EN 50110 však neobsahuje konkrétní 

postupy a způsob zajištění bezpečnostních opatření pro neelektrické práce. 

Základním principem je před zahájením prací provést hodnocení elektrického rizika, 

podle kterého se stanoví pracovní postup a odpovídající bezpečnostní opatření pro 

minimalizaci rizik. Požadavky na organizaci práce, pracovní postupy, pracoviště pro práce 

v blízkosti zařízení stanoví odpovědná osoba za elektrické zařízení pověřená provozovatelem. 

Určená odpovědná osoba elektrického zařízení odpovídá za způsob omezení přístupu ke všem 

místům, kde se vyskytuje elektrické riziko, dává povolení k provádění prací a schvaluje 

pracovní postupy. 

Pro neelektrické práce je zajištění bezpečnosti založeno na dodržování bezpečné 

vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení (vodičů nadzemního vedení). Vzdálenost 

platí jak pro veškeré stroje, nástroje, nářadí, dopravní zdvihací a montážní zařízení včetně 

přepravovaných břemen, tak pro osoby vykonávající práci v ochranných pásmech. Bezpečná 

vzdálenost je počítána od nejbližších vodičů pod napětím, jak ve vodorovném, tak ve svislém 

směru. ČSN EN 50110 ponechává prostor pro určení bezpečné vzdálenosti. Při jejím určování 

je však nutné přihlédnout k: 

 druhu vykonávané práce, 

 osobám bez elektrotechnické kvalifikace, 

 úrovni napětí, 

 použitému stroji, 

 možným výkyvům vodičů a možným pohybům při přemísťování břemen, švihnutí 

nebo pádům zařízení použitého k vykonávání práce.[14] 
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5 Doporučení pro zajištění bezpečnosti při práci v ochranných pásmech 

nadzemních vedení v zahraničí 

V zahraničí jsou pro zajištění bezpečnosti při stavebních pracích v blízkosti 

nadzemních vedení zpracována příslušná doporučení. 

Ve Velké Británii jsou doporučené postupy upraveny předpisem (Avoidance of danger 

from overhead electric lines) [17] vydané Health and Safety Exucutive. V Irsku jsou 

doporučení upravena podrobněji předpisem (Code of practice for avoiding danger from 

overhead elektricity lines - COP) [18] zpracovaným společností ESB Networks a schváleným 

Health and Safety Authority. 

Společným cílem doporučení je zlepšit úroveň bezpečnosti práce v blízkosti 

nadzemních vedení a pomoci minimalizovat elektrické riziko. Předpisy poskytují praktický 

návod zhotovitelům (stavbyvedoucím, koordinátorům v procesu návrhu projektu tak při 

realizaci stavby) a dalším osobám, které se na stavebních pracích v ochranných pásmech 

podílejí. 

V předpise COP jsou definovány pojmy, které se vztahují ke stavebním pracím 

v ochranných pásmech nadzemních vedení a která je nutno zmínit. 

Hazard zone (ochranné pásmo) definována jako, oblast v blízkosti nadzemního 

vedení, která musí být izolována od stavby za použití fyzických zábran, aby se 

minimalizovalo riziko náhodného kontaktu mechanizmů s vodiči nadzemního vedení při 

stavebních pracích.[18]  

Rozměry ochranného pásma závisí na úrovni napětí. Ochranné pásmo pro vedení s 

úrovní napětí 10kV, 20kV, 38kV je stanoveno na 6m. Pro vedení s úrovní napětí 110kV, 

220kV, 400kV je stanoveno na 10m.[18] Hazard zone můžeme považovat za ochranné pásmo 

v podmínkách ČR. 

Exclusion zone (zóna přiblížení) definována jako, oblast okolo vodičů nadzemního 

vedení, která nesmí být překročena, aby nedošlo k přeskoku elektrického oblouku. Exclusion 

zone můžeme považovat za zónu přiblížení v podmínkách ČR.[18] V tabulce 2 jsou uvedeny 

vzdálenosti pro hranice zóny přiblížení. 
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Tabulka 2   Zóna přiblížení pro stavební práce v blízkosti nadzemního vedení [18] 

Úroveň napětí [kV] Rozměr [m] 

10, 20 a 38 3,0 

110 4,5 

220 6,0 

400 8,0 

 

Crossing point (přechod) definován jako, koridor pod nadzemním vedením 

vytvořený průjezdnými branami a bezpečnostním značením na vstupu i výstupu koridoru. Je 

navržen tak, aby omezil výšku projíždějících mechanizmů a zároveň upozornil řidiče na 

průjezd pod vedením.[18] 

No tip zone (vymezená zóna) oblast využívaná především při provádění speciálních 

pracích jako je pokládka krytu vozovky. Je definována jako oblast, ve které řidiči nákladních 

vozidel nesmí pojíždět se zvednutým návěsem.[18]  

Obecně je v zahraničí kladen vyšší důraz na bezpečnost práce v blízkosti nadzemních 

vedení vysokého napětí. Důraz je kladen především na důslednou přípravu a plánování před 

zahájením prací. Příprava zahrnuje: 

 zjištění, zda se budou práce provádět v ochranném pásmu nadzemních vedení či 

v jeho blízkosti a zda se lze těmto pracím vyhnout, 

 přeložení všech nadzemních vedení mimo stavbu, 

 vypnutí nadzemních vedení po dobu provádění prací, 

 provedení dalších opatření v závislosti na povaze prováděných prací.[18] 

Tento sled opatření je důležitý a v některých případech je nutné využít kombinaci výše 

popsaných opatření. V případech, kdy nelze vypnout či přeložit vedení mimo stavbu a pracím 

v blízkosti nadzemního vedení se nelze vyhnout musí být přijata zvláštní opatření. Opatření 

závisí na povaze prováděných stavebních prací a na úrovni napětí. Existují tři hlavní 

kategorie: 

 práce prováděné v blízkosti ochranného pásma nadzemního vedení, 

 práce, při kterých mechanizmy projíždí pod nadzemním vedením, 

 práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení. 
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5.1 Práce prováděné v blízkosti ochranného pásma nadzemního vedení 

Na místech, kde by mohly mechanizmy zasáhnout do ochranného pásma nadzemního 

vedení, musí být před zahájením prací postaveny zábrany ve stanovené dostatečné vzdálenosti 

od nadzemního vedení v závislosti na úrovni napětí. Na obrázku 23 je znázorněno doporučené 

provedení zábran v místech, kde jsou stavební práce prováděny.[17] 

 

Obrázek 23   Zábrany v blízkosti ochranného pásma [17] 

 

Zábrany by měly být umístěny souběžně s vodiči. Vzdálenost zabrány od vodičů je 

v závislosti na úrovni napětí. Pro napětí 10 kV, 20 kV a 38 kV je vzdálenost minimálně 6 m. 

Pro napětí 110 kV, 220 kV a 400 kV zvětšena na 10 m.[17] 

5.2 Práce, při kterých stroje projíždí pod nadzemním vedením 

Pokud budou na stavbách projíždět mechanizmy pod nadzemním vedením vysokého 

napětí, musí být postaveny v místech pro podjíždění přechody, složené z průjezdných bran 

(závěsné zábrany), zábran, a náležitých bezpečnostních značení na hranici ochranného pásma. 

Na obrázku 24 je znázorněno možné provedení přechodu pod nadzemním vedením. Přechod 

je proveden v blízkosti sloupů a jeho šířka je omezena na průjezd pouze jednoho 

mechanizmu. Zábrany se umísťují na hranici ochranného pásma.[17] 
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Obrázek 24   Příklad přechodu s pevnou zábranou [17] 

Na obrázku 25 je znázorněn další příklad přechodu. Přechod je vhodný pro situace, 

kdy je potřebné zvětšit šířku přechodu a není možné použít pevné závěsné zábrany.  Na místo 

pevných zábran a barelů se použijí ocelové dráty natažené mezi podpěrami. Vzdálenost 

vytvořené zábrany od vodičů je zvětšena z důvodu možného zachycení projíždějících 

mechanizmů o dráty. 

 

Obrázek 25   Příklad přechodu s nataženým drátem [18] 
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5.3 Práce prováděné v ochranném pásmu 

V ochranných pásmech platí zákaz zřizovat stavby, provádět zemní práce či provádět 

činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nadzemních vedení. 

Podmínky, za kterých lze provádět stavební práce stanoví provozovatel elektrického zařízení. 

Při stavebních pracích prováděných v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí 

musí být kromě zábran, přechodů, bezpečnostních značení, a průjezdných bran přijata zvláštní 

bezpečnostní opatření. Závěsné brány a zábrany nezabrání jeřábům, rypadlům a jiným 

zařízením přímému kontaktu s nadzemním vedením. V ochranných pásmech se rozlišují 

práce, při kterých je a není potřebná předchozí konzultace s provozovatelem elektrického 

zařízení.[18] 

Práce v ochranném pásmu, kdy není potřebná předchozí konzultace s 

provozovatelem. Bez předchozí konzultace mohou být práce prováděny, jen pokud nedojde 

k překročení hranice zóny přiblížení. Před zahájením prací musí být provedeno hodnocení 

elektrického rizika a stanoven pracovní postup. Přitom se musí brát v úvahu: 

 výška vodičů nadzemního vedení, 

 maximální možné dosahy používaných mechanizmů, 

 možný dopad změn úrovně terénu vzhledem k výšce vodičů, 

 možný dopad stavebních prací na stabilitu podpěr nadzemního vedení. [18] 

Práce musí být plánovány tak, aby nedošlo k narušení stability podpěr nadzemního 

vedení a překročení bezpečných vzdáleností. Pokud stavební práce vyžadují, mohou být 

zábrany vymezující prostor ochranného pásma dočasně odstraněny. Jakmile to bude možné, 

musí být zábrany znovu postaveny, aby se zabránilo přístupu mechanizmů do ochranného 

pásma. V případě jakýchkoliv pochybností je vše potřebné konzultovat s provozovatelem 

elektrického zařízení.[18] 

Práce v ochranném pásmu, kdy je potřebná předchozí konzultace s 

provozovatelem. Práce s mechanizmy nebo činnosti, při kterých by mohlo dojít 

k neúmyslnému porušení zóny přiblížení, mohou být prováděny jen ve velmi omezených 

případech a musí zahrnovat vysoký stupeň řízení bezpečnosti práce s cílem zajistit, že zóna 

přiblížení nebude porušena. Před zahájením prací je nutné projednat možnost vypnutí 

nadzemního vedení. V případech, kdy není možno zajistit vypnutí, musí být přijata další 

opatření, tzn. před zahájením prací provést hodnocení elektrického rizika a stanovit pracovní 

postup, určit speciální dozor, který bude na místě dohlížet na každou prováděnou činnost. [18] 
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6 Bezpečnostní předpis pro stavební práce v ochranném pásmu 

nadzemního vedení 

Bezpečnostní předpis je zpracován v souladu s českou legislativou včetně použití 

doporučených opatření ze zahraničí. 

Za dodržení uvedených podmínek bezpečné práce odpovídá vedoucí zaměstnanec 

(stavbyvedoucí) na jehož pracovišti se práce budou provádět. Dále také všichni zaměstnanci 

(pracovníci), kteří se práce zúčastní a jejichž kvalifikace je garantována pravidelným 

školením a povinnými zdravotními prohlídkami. Vedoucí zaměstnanec je povinen seznámit se 

zněním předpisu všechny sobě podřízené zaměstnance, jichž se provádění předpisu týká a 

vyžadovat jeho dodržování. 

 Vypracoval Schválil 

Funkce   

Jméno, příjmení   

Datum   

Podpis   

6.1 Účel a předmět působnosti 

Účelem tohoto předpisu je stanovit zásady, povinnosti a odpovědnosti pro všechna 

pracoviště, na kterých se pracuje v ochranných pásmech nadzemních vedení včetně zajištění 

řádného plnění povinností v oblasti BOZP. 

Platí pro používání a provoz strojů a zařízení (mechanizmů), jeřábů, dopravu a 

manipulace s břemeny, speciální práce na stavbách pozemních komunikací, zemní práce tj. 

veškeré stavební práce prováděné pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace. 

6.2 Postupy a odpovědnosti 

6.2.1 Hlavní zásady 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce, který zodpovídá za každou 

prováděnou činnost a dodržování podmínek bezpečnosti práce. Vedoucí práce je zodpovědný 
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před zahájením stavebních prací provést přípravu. Přípravu musí být provedena s dostatečným 

časovým předstihem minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací. Příprava zahrnuje: 

 zjištění, zda se v místě stavby nachází nadzemní vedení, 

 zjištění zda, lze stavební práce provádět mimo nadzemní vedení. 

Vždy je nutno předpokládat, že všechny vodiče vedení jsou pod proudem, pokud není 

prokázáno, že byly vypnuty. Pokud stavební práce v blízkosti nadzemního vedení nelze 

vyloučit, informuje odpovědnou osobu za EZ o povaze práce, místě a důležitosti práce. Před 

zahájením prací provedou hodnocení elektrického rizika a stanoví pracovní postup. Pracovní 

postupy se dělí na: 

 práce v blízkosti ochranného pásma, 

 práce v ochranných pásmech. 

Pracovní postup s konečnou platností stanovuje a schvaluje odpovědná osoba za EZ. 

Vedoucí práce před zahájením stavebních prací provede potřebná opatření, vymezí pracoviště 

a poučí všechny zaměstnance v pracovní skupině o bezpečnostních opatřeních v souladu 

s tímto předpisem a o rozsahu práce. Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci 

prokazatelně seznámeni s tímto předpisem. Veškeré stavební práce mohou být zahájeny až po 

zajištění pracoviště. 

6.2.2 Hodnocení elektrického rizika 

Při hodnocení elektrického rizika spolupracuje vedoucí práce s odpovědnou osobou za 

EZ. Hodnocení elektrického rizika pro zaměstnance, kteří jsou při práci v blízkosti 

nadzemních vedení vystaveni elektrickému nebezpečí zahrnuje:  

 úroveň napětí a výšku vodičů nadzemního vedení, 

 maximální možné dosahy používaných mechanizmů, 

 zda může dojít k porušení bezpečných vzdáleností, 

 druh prováděné práce, 

 provoz mechanizmů pod nadzemním vedením a manipulaci s břemeny, 

 délku vodičů nadzemního vedení mezi dvěma stožáry (výška vodiče není v celé 

délce stejná), 

 atmosférické podmínky (viditelnost, sněžení, déšť, silný vítr), 

 druh jeřábů, mechanizmů či jiných zařízení s velkým dosahem, které budou 

použity. Mechanizmy mají různé provozní vlastnosti/parametry, které je potřeba 

zvážit při stanovení bezpečných vzdáleností, 
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 neočekávaný pohyb při provozu na stavbě v důsledku nerovného terénu,  

 neočekávané pohyby používaných mechanizmů, 

 provádění speciálních prací. 

Dle úrovně napětí se zvolí, zda budou práce prováděny v ochranných pásmech nebo v 

jejich blízkosti. 

 Pokud nepostačují vhodná technická opatření k omezení rizika či pokud nelze dodržet 

bezpečné vzdálenosti musí vedoucí práce požádat osobu odpovědnou za EZ: 

 posouzení nutnosti vypnutí a zajištění nadzemního vedení po dobu prováděných 

prácí, 

 zajištění dozoru osobou s příslušnou kvalifikací (odpovědnou za EZ). 

6.2.3 Práce v blízkosti ochranného pásma 

Pro práce v blízkosti ochranného pásma není potřeba zvláštních bezpečnostních 

opatření. Práce jsou prováděny v blízkosti, ale do ochranného pásma nezasahují. Na místech, 

kde by mohly mechanizmy zasáhnout do ochranného pásma nadzemního vedení, musí být 

postaveny zábrany v dostatečné bezpečné vzdálenosti od nadzemního vedení v závislosti na 

úrovni napětí, minimálně však 7m před vodiči nadzemního vedení. 

Zábrany jsou tvořeny červenými praporky ve výšce 3 – 6 m nad úrovní terénu, 

pověšenými na ocelovém lanku. Ocelová lanka jsou natažena mezi tyčemi umístěnými na 

podpěrách z těžkých ocelových barelů naplněných betonem. Zábrany musí být na obou 

koncích uzemněny. Barely jsou od sebe vzdáleny maximálně 6 m. Každých 20 - 25 m musí 

být umístěny bezpečnostní značky, které označují ochranné pásmo, elektrické nebezpečí a 

úroveň napětí. Na obrázku 26 je uvedeno grafické znázornění vymezení pracoviště pro práci 

v blízkosti ochranných pásem. 

Pokud místní podmínky na stavbě nedovolují postavit zábrany, musí být ochranné 

pásmo viditelně označeno alespoň bezpečnostními značkami (ochranné pásmo – elektrické 

nebezpečí). Barely je možno nahradit kužely případně výstražnou páskou ve výšce minimálně 

1,1m nataženou na hranici ochranného pásma.  
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Obrázek 26   Příklad vymezení pracoviště pro práce v blízkosti ochranného pásma 

 

Kde:  A – vzdálenost pro umístění zábran od vodičů 

B – vzdálenost pro umístění barelů (max. 6 m) 

C – výška praporků (3 - 6m) 

D – bezpečnostní značka umístěná každých 20m na hranici ochranného pásma 

E – ocelové barely plněné betonem jsou od sebe umístěny každých 6m 

F – barevné praporky zavěšené na lanku   

A Ochranné pásmo B 

 C 

F 

E  
D 
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6.2.4 Práce v ochranných pásmech 

Práce v ochranných pásmech, při kterých by mohlo dojít k neúmyslnému porušení 

bezpečných vzdáleností pro příslušné napětí, mohou být prováděny jen ve velmi omezených 

případech a musí zahrnovat vysoký stupeň řízení bezpečnosti práce s cílem zajistit, že bude 

dodrženo bezpečných vzdáleností dle tabulky 3. V závorkách jsou uvedeny nejčastěji se 

vyskytující úrovně napětí. Uvedené vzdálenosti platí pro osoby, mechanizmy, manipulaci 

s náklady včetně dopravy. Pro práce s jeřáby je nutné dodržovat vzdálenosti uvedené v 6.2.5.  

Tabulka 3   Doporučené bezpečné vzdálenosti pro stavební práce 

Úroveň napětí [kV] Doporučená bezpečná vzdálenost [m] 

1 – 35 (22) 2 

35 – 110 (110) 3 

110 – 220 (220) 4 

220 – 400 (400) 5 

 

Opatření pro projíždění mechanizmů pod nadzemním vedením 

Pro místa v ochranných pásmech, kde budou projíždět mechanizmy pod nadzemním 

vedením, musí být zřízeny přechody (zábrany, závěsné zábrany, bezpečnostní značení) viz 

obrázek 28. Přechody musí být: 

 postaveny v pravém úhlu vzhledem k nadzemnímu vedení a jejich počet omezen 

na minimum,  

 označeny identifikačním číslem, 

 postaveny (pokud podmínky na stavbě umožňují) v blízkosti stožárů (sloupů) 

nadzemních vedení, 

 označeny bezpečnostními značkami na obou stranách (ochranné pásmo – 

elektrické nebezpečí, max. průjezdná výška, zákaz jízdy se zvednutým návěsem 

nebo zvednutou částí mechanizmu, omezení rychlosti) viz. obrázek 27, 

 za snížené viditelnosti dostatečné osvětleny umělým osvětlením, 

 značka ochranné pásmo – elektrické nebezpečí musí být umístěna každých 20m 

podél ochranného pásma. 
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Obrázek 27   Bezpečnostní značky, (zleva): zákaz jízdy se zvednutým návěsem, ochranné 

pásmo – elektrické nebezpečí, maximální průjezdná výška, omezení rychlosti 

 

Povrch přechodů musí být rovný, zpevněn a udržován, tak aby nedocházelo 

k nežádoucímu pohybu projíždějících mechanizmů směrem k vodičům nadzemního vedení 

vysokého napětí. Při rozmísťování přechodů, závěsných zábran a značení je důležité zvážit 

rychlost a brzdnou dráhu mechanizmů. Závěsné zábrany musí být: 

 vyrobeny z tuhého nevodivého materiálu např. dřeva či plastu a výrazně označeny 

(černožluté či červenobílé šrafování), 

 umístěny v bezpečné vzdálenosti před ochranným pásmem nadzemního vedení 

minimálně však 7 metrů a výška horní hrany nad terénem musí být uzpůsobena 

projíždějícím mechanizmům maximálně však 4,2 metrů, 

 široké v závislosti na druhu používaného mechanizmu maximálně však 9 metrů, 

Vedle přechodů musí být umístěny vhodné překážky (ve výšce 0,8 až 1,4m ), aby se 

zamezilo průjezdu mimo vymezenou závěsnou zábranu. Překážky mohou být tvořeny např. 

kužely, dřevěnými kolíky, barely s praporky nebo páskou nataženou ve výšce 1,1 m.  

V případech, kde nelze omezit průjezd pod nadzemním vedením pevnou závěsnou 

zábranou, použije se místo ní ocelový drát s praporky natažený mezi podpěrami. Doporučená 

vzdálenost pro umístění takto vytvořené zábrany je nejméně 12 m od vodičů nadzemního 

vedení. Tato zvýšená vzdálenost je doporučena z důvodu zachování bezpečné vzdálenosti při 

možném protržení lana mechanizmem, který pod bránou bude projíždět. Ocelový drát (lano) 

musí být na každém konci uzemněn. Pro zajištění přístupu do ochranného pásma pro 

konkrétní práci mohou být zábrany vymezující prostor dočasně odstraněny. Jakmile to bude 

možné, musí být zábrany znovu postaveny. 

Pokud místní podmínky na stavbě nedovolují postavit přechody, musí být průjezd 

omezen alespoň závěsnou zábranou postavenou před hranicí ochranného pásma a vyznačen 

bezpečnostními značkami. 

Ochranné pásmo 7 m 

Vedení vysokého 

napětí 22 kV 
 
4,2 m  20 
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Obrázek 28   Příklad vymezení pracoviště, kde budou mechanizmy projíždět pod nadzemním 

vedením 

Kde:  A – vzdálenost pro umístění zábran od vodičů 

B – vzdálenost pro umístění barelů či jiné vhodné překážky (max. 6m) 

C – výška praporků (3 - 6m) 

D – bezpečnostní značka umístěná každých 20m na hranici ochranného pásma 

E – barely plněné betonem jsou od sebe umístěny každých 6m 

F – výška závěsné zábrany (max. 4,2m) 

G – šířka závěsné zábrany (max. 9m) 

H – závěsná zábrana 

A 

A 

Ochranné pásmo 

E 

E 

B 

H 

 
F 

G 

C 
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6.2.5 Provoz a obsluha mechanizmů 

Pro provoz a používání mechanizmů platí, že se smí používat jen k účelům, pro které 

jsou určeny a v souladu s provozní dokumentací. Mechanizmy, které nemají povahu jeřábu, je 

možné provozovat v ochranném pásmu, pokud žádná jejich část nepřekročí bezpečnou 

vzdálenost a neohrozí stabilitu sloupů či stožárů nadzemního vedení. Bezpečná vzdálenost od 

vodičů pro mechanizmy je uvedena v tabulce 3. 

 Před zahájením prací musí být obsluhy mechanizmů prokazatelně (písemně) 

seznámeny s: 

 nebezpečím, které může vzniknout od nadzemního vedení, zejména s možností: 

 úrazu elektrickým proudem při kontaktu části mechanizmu s vodiči 

nadzemního vedení, 

 úrazu elektrickým proudem při přeskoku elektrického proudu při přiblížení 

části mechanizmu k vodičům nadzemního vedení, 

 úrazu elektrickým proudem při kontaktu se zvednutým návěsem s vodiči 

nadzemního vedení, 

 postupy pro mimořádné situace, 

 podmínkami pro přerušení prací, 

 umístěním ochranných pásem na stavbě, 

 místy pro nakládku a vykládku materiálu, 

 místy na kterých mohou projíždět pod nadzemním vedením, 

 signalizací, 

 zakázanými pracemi. 

Pro zvýšení bezpečnosti musí obsluhy mechanizmů snížit rychlost při provozu a všech 

manipulacích s břemeny či částmi mechanizmů v ochranných pásmech. Dbát zvýšené 

opatrnosti při jízdě na nerovném terénu. Všichni zaměstnanci, kteří se mohou nacházet 

v blízkosti jeřábu, přepravovaného břemene či mechanizmů musí být v rámci úvodního 

školení prokazatelně seznámeni s nebezpečí vyplývajícím z provozu mechanizmů 

v ochranných pásmech a o tom, že všichni musí uposlechnout signalistu a po zvukové 

signalizaci provedenou obsluhou mechanizmu se vzdálit. Zaměstnanci, kteří se přímo 

nezúčastňují prací, musí být v dostatečné vzdálenosti od mechanizmů, zařízení či jeřábů 

(minimálně za hranicí ochranného pásma). 
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V ochranných pásmech je zakázáno: 

 provádět nakládky a vykládky materiálu bez signalisty, 

 couvat a otáčet se bez signalisty, 

 odstavovat mechanizmy bez dozoru, 

 jízdy či jen popojíždění se zvednutým návěsem, 

 navyšovat zeminu, 

 podjíždět pod vedení s mechanizmy na nevymezených místech (mimo přechody),  

 skladovat materiály, 

 umisťovat jeřáb a jemu podobná zařízení s velkým dosahem, 

 pracovat samostatně. 

Mechanizmy mohou pod nadzemním vedením projíždět jen na vymezených místech 

(přechodech). Při projíždění musí obsluhy mechanizmu omezit rychlost a dodržovat všechny 

bezpečnostní značky. 

Jeřáb a jiná zařízení s velkým dosahem (betonpumpy) 

Pracuje-li jeřáb blízkosti nadzemních vedení, musí být dodrženo následující opatření: 

 před zahájením prací se musí obsluha jeřábu dohodnout se signalistou na 

dorozumívacích znameních (signálech), 

 jeřáby nesmí být použity k manipulaci s břemeny pod nadzemním vedením, 

 břemeno ani jiná část jeřábu se nesmí dotýkat či přiblížit k vodičům 

nadzemního vedení na vzdálenost menší než je uvedená na obrázku 29. 

Každý typ jeřábu má jiné provozní parametry/vybavení, což vyžaduje dodržování 

odlišných provozních bezpečných vzdáleností od vedení. Při určování bezpečných vzdáleností 

je také vždy přihlédnout k návodu obsluze daného zařízení. Doporučené bezpečné vzdálenosti 

pro provoz jeřábu jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Obrázek 29   Znázornění bezpečné vzdálenosti od nadzemního vedení pro jeřáby a jiná 

zařízení s velkým dosahem (např. betonpumpy) 

 

Kde:  A – nejmenší bezpečná vzdálenost 

 

Tabulka 4   Doporučené bezpečné vzdálenosti pro jeřáby a jiná zařízení s velkým dosahem 

Úroveň napětí [kV] Doporučená bezpečná vzdálenost [m] 

1 – 35 (22) 3 

35 – 110 (110) 5 

110 – 220 (220) 6 

220 – 400 (400) 8 

 

6.2.6 Signalizace 

Pro některé druhy prací musí být určen regulovčík (signalista) Za jeho pověření je 

zodpovědný vedoucí práce nebo osoba odpovědná za EZ. Signalista je odpovědný za 

předávání dorozumívacích znamení. Signalista provádí řízení pohybu jeřábů, nákladních 

automobilů a jiných mechanizmů při manipulaci s břemeny, při nakládkách a vykládkách 

v ochranném pásmu či řídí provádění speciálních prací. Před zahájením prací se musí 

signalista dohodnout s obsluhou mechanizmů na používaných signálech. 

Signalista musí být: 

 schopen odhadnout vzdálenost, průjezdnost a výšku, 

 vyškolen ze znalostí dorozumívacích znamení (signálů) a jejich používání, 

A 
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 starší 18 let, 

 schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických 

zařízení (vysílačky) a musí být schopen je ovládat, 

 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, 

 schopen řídit bezpečné pohyby jeřábů, mechanizmů, nákladních automobilů. 

 

Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a nezaměnitelné 

s jinými signály, užívá-li se současně obou rukou, musí být pohyby symetrické a vždy může 

být dáváno pouze jediné znamení. Signalista stojí vždy čelem k příjemci signálu a sleduje 

všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost a bezpečnost jiných 

zaměstnanců. Signalista musí být pro obsluhu mechanizmu snadno rozeznatelný a mít na sobě 

výstražnou reflexní vestu, přilbu, rukávce nebo reflexní pásky na rukou nebo musí použít 

praporky. Rozlišovací prvky musí být výrazně barevné, zpravidla stejné barvy, a určeny pro 

výlučné používání signalistou. V tabulce 5 jsou uvedeny používané signály. 

V případě, že obsluhy mechanizmu nerozumí signálu, nesmí zahájit žádný pohyb. 

Signalista se musí před zahájením prací dohodnout s obsluhou na systému komunikace. 

Signalista musí sledovat práci mechanizmu v ochranném pásmu až do opuštění mechanizmu 

z ochranného pásma. V případě používání vysílačky musí být pokyn nepřetržitě opakován. 

Má-li příjemce pohybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést, přeruší řízený úkon a 

požádá signalistu o nový signál. 

Signalista musí upozornit obsluhy mechanizmu na porušení bezpečných vzdáleností. 

Musí být neustále v kontaktu s obsluhou zařízení. Během řízení pohybů nesmí provádět jinou 

činnost a řídit pohyby více mechanizmů najednou. 
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Tabulka 5   Významy signálů pohybem paží 

Význam Popis Vyobrazení 

Všeobecné signály 

start (pozor, začátek povelu) 
obě paže jsou rozpaženy, 

dlaně obráceny kupředu 

 

stůj (přerušení, konec 

řízeného pohybu) 
pravá paže směřuje vzhůru 

 

konec operace 
obě paže složeny ve výši 

prsou 

 

pohyb vzad 

 

obě paže jsou ohnuty 

s dlaněmi obrácenými dolů a 

předloktí se pomalu 

pohybuje směrem od těla 

 

 

vpravo od signalisty 

 

pravá paže je vodorovně 

upažena s dlaní obrácenou 

dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vpravo 

 

 

vlevo od signalisty 

 

levá paže je vodorovně 

upažena s dlaní obrácenou 

dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vlevo 

 

 

Svislé přemísťování 

nahoru 

pravá paže směřuje vzhůru 

s dlaní obrácenou dopředu a 

pomalu krouží 
 

stop (přerušení, konec 

řízeného pohybu) 

pravá paže směřuje dolů 

s dlaní obrácenou k tělu a 

pomalu krouží 
 

svislá vzdálenost 
ruce udávají příslušnou 

vzdálenost 
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6.2.7 Speciální práce - pokládka krytu pozemních komunikací 

Speciální práce zahrnují pokládku krytu vozovky pozemní komunikace. Práce jsou 

prováděny finišery a nákladními automobily. Práce je především náročnější na souhru obsluh 

nákladní automobilů a finišeru. Vedoucí práce musí určit osobu (signalistu), který bude 

provádět organizaci pokládky. Před zahájením prací je nutné: 

 identifikovat všechna nadzemní vedení, kde bude docházet ke křížení 

s komunikací a označit je jedinečným číslem, 

 vymezit zónu v ochranném pásmu, ve které platí zákaz pojíždění se zvednutým 

návěsem nákladního automobilu (vymezená zóna musí být horizontálně 

minimálně 7 m před a 3 m za vodiči nadzemního vedení), 

 na kraji terénu vyznačit vymezenou zónu pro každé nadzemní vedení spolu s jeho 

identifikačním číslem, 

 určit signalistu, který bude vždy v místě vymezené zóny a v kontaktu s obsluhou 

finišeru a řidiči nákladních automobilů. 

Vykládka se provádí vždy minimálně 7m před vodiči nadzemního vedení. Po sklopení 

návěsu může řidič projet pod nadzemním vedením. Další vykládku může řidič provádět až na 

další nejbližší značce vymezené zóny (vždy však minimálně 7 m před a 3m za nadzemním 

vedením). Jednotlivé kroky pro provedení pokládky včetně provedení bezpečnostních 

opatření jsou znázorněny na obrázku 30. 

Signalista musí v průběhu prací: 

 dohlížet na celý průběh pracovních operací, 

 dohlédnout, aby vykládka nákladního vozidla byla vždy provedena mimo 

vymezenou zónu, 

 dávat signály obsluze nákladního automobilu a finišeru. 
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Krok 1: Naložení zásobníku finišeru mimo vymezenou zónu  

 

Krok 2: Sklopení návěsu a projetí pod nadzemním vedením  

 

Krok 3: Pokračování ve vykládce za hranicí vymezené zóny 

 

Obrázek 30   Postup pro pokládku krytu vozovky pozemní komunikace pod nadzemním 

vedením   

 

Kde: A – pozice signalisty                D – vzdálenost od vodičů (7m) 

B – značka na terénu     E – vzdálenost od vodičů (3m) 

C – značka elektrického nebezpečí 

 

A 

A 

 

A 
B 

C 

D E 
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6.2.8 Přerušení práce při nepříznivých klimatických podmínek 

Práce v ochranném pásmu musí být přerušeny při: 

 silném dešti, mrholení, bouři či sněžení, 

 při snížené viditelnosti a dohlednosti menší než 30m, 

 větru o rychlosti nad 8 m.s
-1

 při pracích s mechanizmy; v ostatních případech při 

větru o rychlosti nad 11 m.s
-1

, 

 teplotě prostředí nižší než -10 °C. 

Uvedené podmínky lze porušit pouze v nezbytně nutných případech pro provádění 

záchranných prací při mimořádných situacích. Pokyn k přerušení prací může vydat 

odpovědná osoba za EZ, signalista nebo vedoucí práce. 

6.2.9 Kontrola závěsných zábran, přechodů a bezpečnostních značení 

Po dobu provádění stavebních prací v ochranných pásmech musí být na stavbě zajištěn 

systém týdenních kontrol za účelem kontroly funkčnosti zábran, závěsných zábran, 

bezpečnostních značek a přechodů. Kontrola se provádí podle záznamového listu dle tabulky 

6. Samotný zápis může být proveden ve stavebním deníku při dodržení všech náležitostí 

daného formuláře. 

 

Tabulka 6   Záznamový list pro kontrolu zábran, závěsných zábran, přechodů a značení 

Záznamový list pro týdenní kontrolu bezpečnostních 

opatření 

Stavba: 

Vedoucí zaměstnanec: 

Datum a čas Provedl Místo Opatření Poznámka Kontrola 

      

      

      

6.2.10 Mimořádné situace a technická první pomoc 

I přes veškerá bezpečnostní opatření nelze vyloučit nebo odstranit elektrické riziko. 

Proto je nutné mít systematicky zvládnuté možné varianty, ke kterým může dojít v ochranném 

pásmu. Chování osob při mimořádných situacích na stavbě je pro celkové zvládnutí situace 

důležité. Je nezbytné, aby pracovníci věděli, jak se v dané situaci zachovat, tak aby co 

v nejkratším čase provedli evakuaci. Účelem je poskytnout návod, jak se zachovat v případě 
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mimořádných událostí na stavbě v ochranném pásmu nadzemního vedení a předcházet 

úrazům či zmírnit následky. Seznam není vyčerpávající. Jedná se o výčet nejčastějších situací, 

ke kterým na stavbách dochází. 

Všeobecně 

Je nutné řešit mimořádné situace v klidu, zajistit vlastní bezpečnost a bezpečnost 

ostatních zaměstnanců. Je zakázáno přibližovat se na zem spadlým vodičům či k zařízením, 

které se dostaly do kontaktu s nadzemním vedením a dotýkat se jich. V okolí místa, kde leží 

na zem spadlý vodič, nebo kde je zařízení v kontaktu s vodiči vedení může vzniknout až do 

vzdálenosti 20 m oblast životu nebezpečného krokového napětí. Při zjištění, že k mimořádné 

situaci došlo, je potřeba ohrazení nebezpečného místa, zajistit stálý dozor a uvědomit 

vedoucího práce. Vedoucí práce informuje o události provozovatele. Před prováděním 

záchranných akcí je nutné posoudit polohu postiženého a následně zachránce z hlediska 

bezpečných vzdáleností. 

Na zem spadlé vodiče vysokého napětí nadzemního vedení 

Zastavit práci, zůstat v klidu. Udržovat ostatní osoby v dostatečné vzdálenosti od 

vodičů. Nepřistupovat k živým vodičům nebo osobám v kontaktu nebo v blízkosti živých 

vodičů. Nepokoušet se vytáhnout oběti do bezpečné vzdálenosti. Je zejména důležité 

nenechávat stavbu bez dozoru a vyčkat do příjezdu odpovědné osoby za EZ. 

Zařízení (vozidlo, stroj, jeřáb) v kontaktu s nadzemním vedením vysokého napětí 

Zde mohou existovat tři scénáře: 

 zařízení je ovladatelné, 

 zařízení je neovladatelné a nehrozí bezprostřední nebezpečí požáru nebo jiného 

nebezpečí, 

 zařízení je neovladatelné a hrozí bezprostřední nebezpečí požáru nebo jiného 

nebezpečí. 

Zařízení je ovladatelné 

Zastavit veškerou práci, zůstat v klidu a udržovat odstup ostatních zaměstnanců 

v dostatečné vzdálenosti. Kontaktovat ostatní mimo zařízení, aby nepřistupovali nebo se 

nedostali do kontaktu s ním. Pokusit se dostat z vodičů nadzemního vedení tím, že se sníží 

zařízení a pomalu vyjede z vodičů za předpokladu, že nedojde k jejich poškození či přetržení. 

Je zejména důležité nenechávat stavbu bez dozoru a vyčkat do příjezdu odpovědné osoby za 

EZ. Nepřistupovat k zařízení dokud osoba odpovědná nepotvrdí, že je to bezpečné. 
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Zařízení je neovladatelné a nehrozí bezprostřední nebezpečí požáru nebo jiného 

nebezpečí 

Zastavit práci, zůstat v klidu a udržovat odstup ostatních zaměstnanců v dostatečné 

vzdálenosti. Kontaktovat ostatní mimo zařízení, aby nepřistupovali nebo se nedostali do 

kontaktu s ním. Kontaktovat odpovědnou osobu za EZ a neopouštět kabinu dokud nepotvrdí, 

že je to bezpečné. Je zejména důležité nenechávat stavbu bez dozoru. 

Zařízení je neovladatelné a hrozí bezprostřední nebezpečí požáru nebo jiného nebezpečí 

Zastavit práci a zůstat v klidu. Kontaktovat ostatní mimo zařízení, aby nepřistupovali 

nebo se nedostali do kontaktu s ním. Pokud se řidič pokusí vyskočit z kabiny, musí se 

vyhnout kontaktu s jakoukoliv částí zařízení. Musí doskočit pokud možno s chodidly co 

nejblíže u sebe a nedotýkat se rukama země. Dostat se co nejdál od zařízení (odšoupat se) 

malými kroky nebo skoky. Vyhnout se plným krokům a nebezpečí krokového napětí. Je 

zejména důležité nenechávat stavbu bez dozoru a vyčkat do příjezdu odpovědné osoby za EZ. 

Nepřistupovat k mechanizmu dokud odpovědná osoba za EZ nepotvrdí, že je to bezpečné. 
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6.3 Matice odpovědnosti 
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Určení vedoucího práce Z,P  P S  

Určení signalisty K   Z,P S 

Příprava před zahájením prací Z,K  S P  

Kontaktování odpovědné osoby za EZ (při mimořádných situacích, před zahájením prací) Z,K  S P  

Stanovení pracovních postupů a hodnocení elektrického rizika Z,K  P P  

Prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto předpisem Z,P S  P  

Prokazatelné seznámení zaměstnanců s bezpečnostními opatřeními K S  P  

Pokyn k zahájení prací a přerušení prací Z,P S P P P 

Zajištění pracoviště při mimořádných situacích Z,K S P P  

Kontrola prací (dozor) v ochranných pásmech Z,P  P P  

Předávání dorozumívacích znamení v průběhu prací   P K Z,P 

Zajištění bezpečnostního značení, zábran, závěsných zábran a přechodů Z,K  P P  

Kontrola a údržba bezpečnostního značení, závěsných zábran a přechodů Z,P  P P  

 

Kde:    Z – zodpovídá                  P – provádí 

            S – spolupracuje              K - kontroluje
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7 Další bezpečnostní opatření 

Jak předcházet vzniku nehodám v ochranných pásmech nadzemních vedení, které 

ohrožují lidské životy, zdraví a škody na majetku, by měl řešit navržený předpis. Pro zvýšení 

úrovně bezpečnosti je nutné neustále hledat nové další způsoby, technologie a řešení, které by 

byly v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky. 

V této kapitole jsou uvedeny další bezpečnostní opatření včetně ukázky provedení 

bezpečnostních značek a závěsných zábran. 

7.1 Výstražné zařízení 

Zábrana, která by sloužila pro upozornění a omezení výšky projíždějících mechanizmů 

pod nadzemním vedením je znázorněna na obrázku 31. Zařízení vydává vizuální i zvukový 

signál pokud dojde k překročení stanovené výšky mechanizmu při kontaktu s nataženým 

drátkem mezi tyčemi Tyče jsou z nevodivého materiálu zasazené do těžkých barelů z důvodu 

lepší stability. 

 

Obrázek 31   Výstražná zábrana omezující výšku projíždějících mechanizmů [autor] 

 

Výstražné zařízení se spouští v případě překročení nastavené výšky a kontaktu 

s lankem. Výstražná znamení zůstávají spuštěna až do resetování. Napájení zařízení je řešeno 

solárně. Zařízení se dá využívat pro všechny činnosti spojené s provozem mechanizmů při 

projíždění pod nadzemním vedením vysokého napětí či jiných překážek. Šířka i výška 

zábrany se dá libovolně nastavit a přizpůsobit daným podmínkám. Tento poměrně jednoduchý 
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systém je aplikovatelný do různých podmínek stavby, kde je potřebné omezit výšku 

mechanizmů při podjíždění překážek, upozornit na nebezpečí a zabránit nehodám. Další 

výhodou je včasné uvědomění o blízkosti nadzemních překážek a povinnosti snížit či 

přizpůsobit mechanizmus na požadovanou výšku. 

7.2 Bezpečnostní značky a závěsné zábrany 

Bezpečnostní značky jsou nedílnou součástí bezpečnostních opatření. Českou 

legislativou nejsou značky pro ochranná pásma jasně určeny. Správné a jasné značení je 

přitom velmi důležité opatření na stavbě. Slouží k lepší orientaci, informaci o místních 

podmínkách a rizicích. Zavedením nových značek pro ochranná pásma nadzemních vedení 

vysokého napětí by osoby na stavbě byly informovány včas o ochranném pásmu, o zákazech a 

jiných. Na obrázku 32 je jeden z příkladů možného značení využívaného na polských 

stavbách. Značka jasně, srozumitelně a jednoznačně určuje, jak se má obsluha mechanizmu 

zachovat. 

 

Obrázek 32   Příklad značky zákazu pojíždění se zvednutým návěsem [Skanska a.s.] 

 

Značka udává zákaz jízdy se zvednutým návěsem, či vjíždění do ochranného pásma se 

zvednutým návěsem. 

Na obrázku 33 je příklad značení hranice ochranného pásma nadzemního vedení. 

Značka upozorňuje na elektrické nebezpečí, informuje o vymezeném ochranném prostoru a 

úrovni napětí nadzemního vedení. Navržené rozměry jsou voleny, tak aby byla značka dobře 

viditelná. 
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Obrázek 33   Značka ochranné pásmo – pozor elektrické nebezpečí [autor] 

 

Na obrázcích 34 a 35 jsou ukázky závěsných zábran určující průjezdnou výšku 

mechanizmů. Před zábranou je vždy umístěna značka určující maximální možnou výšku. 

 

 

Obrázek 34, 35   Příklady závěsných zábran [Skanska a.s.] 

7.3 Indikátor přítomnosti vysokého napětí 

Jedno z možných technických opatření je využití indikátoru vysokého napětí viz. 

obrázek 36. Indikátor je určen jako preventivní opatření k indikaci přítomnosti elektrického 

pole, které generuje nadzemní vedení. Samotné zařízení je složeno z platového boxu, ve 

kterém je umístěna elektronika pro vyhodnocení údajů a sond, které reagují na intenzitu 

elektrického pole.  
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Obrázek 36   Indikátor vysokého napětí [21] 

 

Sondy se umísťují přímo na části mechanizmů. Vlastní elektronika se montuje do 

kabiny obsluhy. IVN je ovládán tlačítky „kontrola“ (provedení ověření na přítomnost 

vysokého napětí) a „citlivost“ (přepínání rozsahů). Pokud se některá ze sond přiblíží k hranici 

ochranného pásma, zařízení vydá obsluze mechanizmu akustickou a optickou výstrahu přímo 

v kabině. Šíření elektrického pole ovlivňuje vzdušná vlhkost a tlak vzduchu z toho důvodu 

jsou indikátory nastaveny do bezpečna tzn. přítomnost ochranných pásem signalizuje IVN 

ještě před jejich dosažením. 

Indikátor je vhodný zejména pro jeřáby či vysokozdvižné plošiny. Technicky je 

nemožné zařízení montovat např. na ramena betonových pump či nákladní vozidla. Další 

nevýhodou je také poměrně snadné poškození sondy při manipulacích.[21] 

7.4 Navrhovaná řešení 

Zařízení s využitím satelitního navigačního systému GPS (globální polohový systém).  

Základem je zmapování všech nadzemních vedení vysokého napětí a vytvoření mapových 

podkladů pro navigační zařízení. Zařízení umístěné v mechanizmu by signalizovalo každý 

průjezd pod nadzemním vedením nebo prostor ochranného pásma. Zařízení by bylo schopné 

včas upozornit obsluhu na ochranné pásmo či provést úkon, který by zamezil vzniku nehody 

např. snížit návěs, rychlost apod. Signalizace by mohla mít formou hlasovou, akustickou či 

světelnou. 

Výhodou je přesná signalizace prostoru ochranného pásma a přímé upozornění obsluhy 

mechanizmu na nebezpečí. Celý systém by bylo možné projit s mechanizmem což by 

umožňovalo zabránění zvednutí návěsu v ochranném pásmu, automatickému zpomalení částí 

mechanizmu při manipulacích v blízkosti vodičů apod. 
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8 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval zajištěním bezpečnosti při provádění stavebních 

prací v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí. Cílem bylo sestavit 

předpis, který by jasně a srozumitelně stanovil požadavky na zajištění bezpečnosti při pracích 

v ochranných pásmech. K tomu jsem využil požadavky stanovené českou legislativou, 

doporučení používané v zahraničí a poznatky z vlastní praxe. 

Z rozboru současné české legislativy vyplývá, že požadavky pro zajištění bezpečnosti  

stavebních prací v ochranných pásmech  jsou zpracovány velmi obecně a ponechávají prostor 

pro stanovení konkrétních postupů a způsobů provedení bezpečnostních opatření na 

jednotlivých zhotovitelích a na konzultacích s provozovateli. Nejúčinnějším opatřením, 

uváděným v české legislativě, je nadzemní vedení včas přeložit mimo stavbu nebo ho vypnout 

v průběhu prací. K vypnutí dochází opravdu jen v nezbytně nutných případech. Pokud nelze 

tato opatření provést musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti a případně stanoven dozor nad 

průběhem prací. 

Zahraniční doporučení jsou podrobnější a konkrétně stanoví jaká technická a 

organizační opatření mohou být použita. Zda je možné provést aplikaci zahraničních 

doporučení do podmínek českého stavebnictví je otázkou, jak technické tak ekonomické 

realizovatelnosti.  

Navržený bezpečnostní předpis obsahuje konkrétní informace, postupy a odpovědnosti 

pro stavební práce v ochranných pásmech nadzemních vedení. Jsou jednoznačně určeny 

bezpečné vzdálenosti, vzhled a umístění závěsných zábran, řešení přechodů pod nadzemním 

vedením, značení ochranných pásem, určení osoby (signalisty) pro některé druhy prací, 

postupy pro mimořádné situace, postupy pro speciální práce na pozemních komunikacích, 

bezpečný provoz a obsluhu zařízení, zakázané práce.  

Přesto je zavádění navržených bezpečnostních postupů a opatření na stavbě obtížné, 

neboť situace a podmínky se v průběhu stavby neustále mění a je na ně potřeba reagovat 

operativně. Bezpečnost by měla být vždy nastavena na konkrétní podmínky stavby. 

Navržený bezpečnostní předpis bude realizován při stavbách pozemních komunikací 

v ochranných pásmech nadzemních vedení společností Skanska a.s. a jistě přispěje ke zvýšení 

úrovně bezpečnosti. 
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10 Seznam použitých definic 

Elektrické zařízení: zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, 

přenos přeměnu, rozvod a užití elektrické energie.[14] 

Živá část elektrického zařízení: ta část, která je za normálního provozu elektrického zařízení 

určena k vedení elektrického proudu, nebo je pod napětím.[16] 

Elektrické riziko: zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické 

energie z elektrického zařízení.[14] 

Elektrické nebezpečí: riziko zranění od elektrického zařízení.[14] 

Zranění (způsobené elektřinou): smrt nebo zranění osoby způsobené elektrickým proudem, 

popálením elektrickým obloukem, ohněm nebo výbuchem způsobeným elektrickou energií při 

obsluze nebo práci na elektrickém zařízení.[14] 

Elektrizační soustava: vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci 

a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, 

ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.[5] 

Distribuční soustava: vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s 

výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové 

soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV 

nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, 

včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy.[5] 

Přenosová soustava: vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a 

vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové 

soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení 

s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.[5] 

Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy: prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku 

osob.[5] 

Přeložkou zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy: se rozumí dílčí 

změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení.[5] 

Technická infrastruktura: vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení  

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení, komunikační 
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vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovou.[4] 

Prevence rizik: všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.[1] 

Termín vysoké napětí: v této práci zahrnuje označení pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí 

a zvlášť vysoké napětí. 

Zóna přiblížení: vymezený prostor vně ochranného prostoru.[14] 

Ochranný prostor: prostor okolo živých částí, ve kterém není při zasahování nebo 

vstupování do něho bez ochranných opatření zajištěna izolační hladina k odvrácení 

elektrického nebezpečí.[14] 

Bezpečná vzdálenost: vzdálenost za hranicí zóny přiblížení.[14] 

Vedoucí zaměstnanec: zaměstnanec, pověřený zaměstnavatelem vedením na jednotlivých 

stupních řízení. 

Odpovědná osoba za elektrické zařízení: pověřená osoba s konečnou odpovědností za stav 

a provoz elektrického zařízení. Pověřená provozovatelem elektrického zařízení.[14]  

Vedoucí práce: pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnost. Zaměstnanec 

určený vedoucím zaměstnancem, případně vedoucí zaměstnanec sám. 

Provozovatel elektrického zařízení: právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo na 

základě smlouvy cizí elektrické zařízení užívá k výrobě, přenosu, distribuci a odběru 

elektrické energie.[14] 
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11 Seznam použitých zkratek 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  česká technická norma 

NV  nařízení vlády 

VN  vysoké napětí 

EZ  elektrické zařízení     

ČR  Česká republika 

IVN  indikátor vysokého napětí 
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12 Seznam příloh 

Příloha 1   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu – stavba dálničního mostu 

Modletice 

Příloha 2   Záznam z místa šetření skoronehody – stavba rychlostní komunikace Chomutov 

Příloha 3   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovního úrazu – stavba pozemní 

komunikace 

Příloha 4   Zpráva z kontroly příčin a okolností pracovních úrazů – stavba mostu Královské 

Poříčí 

Příloha 5   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic 

Příloha 6   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení 

Příloha 7   Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení 

Příloha 8   Návod k obsluze betonového čerpadla SCHWING Stetter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


