
Nízkotlaký a středotlaký plynovod do 400 kPa 

 
Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat  

a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných 

porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po 

předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel (§ 59 odst. 1 písm. 

g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ). 

  

Pro podzemní nízkotlaký a středotlaký plynovod jsou definovány následující pojmy a 

vzdálenosti:  

 

Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na 

jeho obrys, který činí v případě plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně 

umístěných v zastavěném území (tzv. intravilán) obce 1 m na obě strany a umístěných mimo 

zastavěné území (tzv. extravilán) obce 2 m na obě strany. OP slouží k zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno 

vysazovat trvalé porosty (EZ, § 68 odst. 6), které koření hlouběji jak 20 cm. Dále dle odst.3 v OP i 

mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu, omezit 

nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz.  

 

  

Pozn. Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení     

           požadovaných vzdáleností a stromoví 

 

 

 



Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemku porost udržovat, proto nabízíme naši 

maximální součinnost – jsme připraveni zásah provést prostřednictvím našeho smluvního 

odborného dodavatele na naše náklady ve vzájemně dohodnutém termínu, což zaručí 

bezpečnost a zákonnost celého zásahu.  

 

Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu stojícího v blízkosti plynovodu k 

poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce: 

a) bezodkladně přerušit prováděný zásah 

b) neprodleně opustit pracoviště 

c) o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 1239 - poruchová služba 

plyn 

d) vyčkat na příjezd zaměstnance E.ON Distribuce, a.s., který rozhodne o dalším způsobu 

pokračování v zásahu 

 

O provedení zásahu je možno zažádat prostřednictvím telefonního čísla naší zákaznické linky  

800 77 33 22 nebo zasláním požadavku na info@eon.cz Zároveň jsme samozřejmě připraveni  

v souladu s energetickým zákonem uvést dotčený pozemek po provedení zásahu do původního stavu 

a na náš náklad odstranit veškerý vzniklý klest a zbytky po zásahu. Využitelnou dřevní hmotu 

zanechává zhotovitel vzájemně dohodnutým způsobem na pozemku. 
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