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ÚVOD
Ve svém článku uveřejněném v Ekolistu dne 20.9.2017 jsem se zmínil o tom, že na západě jsou převážně
dřevěné, tedy izolované stožáry. To slovo převážně několikerými úpravami vypadlo. Za to se omlouvám.
Navíc jsem srovnával v tom okamžiku jen systémy s podpůrnými izolátory. Navíc jsem měl na mysli v
tom okamžiku více-méně severozápadní část Evropy, kde se v posledních 17 letech nejčastěji pohybuji a
kterou také nejlépe znám.

Přijal  jsem tedy  kritiku  pana  Švancara  a  zpracoval  jsem  tento  dokument,  kde  jsem  mnou  původně
uvažovanou oblast rozšířil na vybraných celkem 11 zemí EU. Na závěr jsem pak zpracoval ČR stejným
způsobem  pro  srovnání.  Dostáváme  tak  srovnání  cca  ½  členských  zemí  EU,  což  je  již  celkem
reprezentativní vzorek.

Záměrně jsem nesrovnával více východoevropských zemí, protože situace zde bude srovnatelná s ČR nebo
horší  a  já  jsem chtěl  porovnávat  ČR s  vyspělejší  částí  EU.  Chci  ukázat,  jaké  metody  řešení  použily
jednotlivé země EU a jakých dosáhly výsledků oproti České republice.

Výsledkem mé práce jsou následující tabulky, které srovnávají jednotlivé země tak, jak jsou pak podrobně
uvedeny dále v dokumentu.

Tabulka 1 – Srovnání statistických údajů ve 12 vybraných zemích EU

Země Rozloha
[km2]

Počet
obyvatel

[mil]

Hustota
osídlení

[ob./km2]

Počet
krav

[tisíc]

Počet
krav na

km2 
[kr./km2]

Délka
sítě do
100kV
[km]

Z toho
nadzemní
[tis. km]

Z toho
nadzemní

[%]

Dálka sítě
na

obyvatele
[m] 

Dánsko 43 094 5,3 123 570 13,9 73 983 8 629 11,7 13,96

Francie 643 548 65,03 101 3 661 5,7 608 053 356 263 58,6 9,35

Holandsko 41 526 17,0 409 1 717 41,3 105 968 - - - <10 6,23

Irsko 70 280 4,6 65 1 240 18,0 97 790 87 866 89,9 21,26

Itálie 301 320 58,8 195 2 057 6,8 342 600 207 247 60,5 5,82

Německo 357 021 80,4 225 4 285 12,0 506 671 122 226 24,1 6,30

Norsko 385 203 5,1 13 249 0,6 18 867 - - - - - - 3,70

Španělsko 504 782 44,7 89 844 1,7 280 845 203 225 72,4 6,28

Švédsko 449 964 10,0 22 337 0,7 193 000 90 000 46,6 19,3

Švýcarsko 41 293 7,79 189 1 590 38,5 44 458 10 914 24,5 5,70

Velká Británie 244 820 60,7 248 1 918 7,8 352 841 193 102 54,7 5,81

Česká republika 78 866 10,3 130 369 4,7 71 713 58 734 81,9 6,96
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Srovnáním statistických údajů vybraných 12 zemí EU je možné získat velmi dobrý přehled o základních
parametrech jejich sítí do 100kV. Je zde velmi silná skupina devíti zemí, kde délka vedení na obyvatele se
pohybuje v rozmezí 3,7 – 6,96 m / obyvatele. Patří sem Holandsko, Itálie, Německo, Norsko, Španělsko,
Švýcarsko, Velká Británie a Česká republika.

Tyto země by měly generovat ze svých distribučních soustav dostatečné sumy peněz na to, aby tyto sítě
byly udržovány jak v dobrém technickém stavu, tak aby byly bezpečné.

Pak jsou zde tři země, Francie, Irsko a Švédsko, kde se délka rozvodné sítě na obyvatele pohybuje od 9,35
m do 21,16  m.  Tyto  země,  zejména pak Irsko,  negenerují  dostatečné finanční  prostředky na  rozvoj  a
údržbu sítě.

Značná část Švédska je neobydlená pustina a obyvatelstvo je soustředěno na menší ploše v jižní části
země. Naopak Francie má příhodné klimatické podmínky na převážné většině svého území, takže zde je
délka sítě dána spíše menší  koncentrací obyvatelstva ve městech a velmi dobře osídleným venkovem.
Irsko se pak potýká s tím, že značná část obyvatelstva odešla v několika vlnách emigrace do zahraničí.
Navíc velká část obyvatel žije na farmách na venkově, které jsou prakticky rovnoměrně roztroušeny po
celém území  země.  Zbylé  4,6  miliónu  obyvatel  nejsou  schopny generovat  dostatek peněz  na  údržbu
infrastruktury.

Česká republika se svou hustotou obyvatel 130 obyvatel /  km 2 se řadí mezi země se střední hustotou
obyvatel (šestá ze dvanácti). Měla by tedy generovat dostatek peněz na to, aby udržela svou distribuční
soustavu v dobrém technické stavu a bezpečnou.

Dalším charakteristickým údajem je rozvoj chovu mléčného skotu. Já jsem ho posuzoval podle statistiky
počtu krav na jeden kilometr čtvereční rozlohy jednotlivých zemí. Zde je Česká republika na devátém
místě ze dvanácti zemí. Je zde skupina tří zemí, kde jsou klimatické podmínky výrazně nepříznivé pro
chov dobytka s počtem krav od 0,6 do 1,7 na kilometr čtvereční rozlohy. Jsou to Španělsko (příliš teplo a
sucho), Švédsko a Norsko (příliš chladno). Pak je zde skupina pěti tradičních chovatelů mléčného skotu s
počtem krav od 12,0 do 43,5 na kilometr čtvereční rozlohy. Patří sem Dánsko, Holandsko, Irsko, Německo
a Švýcarsko. Je obdivuhodné, že Holanďané, při nejvyšší hustotě obyvatel 409 na kilometr čtvereční dokáží
na svém relativně malém území ještě chovat 1,717 miliónu krav. Pak je zde skupina čtyř zemí s počtem
krav od 4,7  do 7,8  na  kilometr  čtvereční.  Patří  sem Francie,  Itálie,  Velká Británie  a Česká republika.
Značné část Itálie a Francie je příliš teplá a suchá pro chov mléčného skotu. Naopak Skotsko je již příliš
chladné a deštivé pro chov skotu. Jižní Anglie má zase velmi vysokou hustotu obyvatelstva.

Česká republika, které má dostatek horských luk podobně jako Švýcarsko a má srovnatelné klimatické
podmínky jako velká pětka chovatelů mléčného skotu, tento potenciál zcela evidentně zdaleka nevyužívá.
Proto zde 250g másla stojí téměř 60 Kč, zatímco např. v Irsku jen 37,20 Kč a v Británii jen 41,30 Kč.
Potenciál pro zvýšení počtu krav na dvoj či trojnásobek zde je, místo na trhu pro odbyt mléčných výrobků
také. 

Já jsem se zabýval situací jen v jednom úzkém sektoru. Podobně je to však s chovem dobytka na maso, s
chovem koní, ovcí a koz. Více na toto téma je uvedeno v závěru.

V  každém  případě  je  nutno  také  počítat  s  tím,  že  rozsáhlé  nové  plochy,  zejména  v  podhorských  a
horských oblastech, budou přeměny z orné půdy na pastviny. Místo na trhu tu je, je to podporováno
Evropskou unií a majitelům pozemků nic nebrání to provést.

Z tohoto pohledu se musí rozvodné společnosti začít zabývat tím, co provedou  s  těmi 700 000 tisíci
betonových stožárů.
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Tabulka 2 – Srovnání stožárů / sloupů ve 12 vybraných zemích EU – celkové nebezpečí

Skupina Země

Počty
sloupů

v
krajině

Materiál
sloupů

Typ
izolátoru

Nebezpečí
pro ptáky

Nebezpečí
požáru

Nebezpečí
krokových

napětí

Nebezpečí
dotykových

napětí

Celkové
nebezpečí

A

Dánsko 1 v zemi, - 1 1 1 1 5

Holandsko 1 v zemi - 1 1 1 1 5

Německo 2
v zemi,
ocel,
beton

závěsný,
tahový

2 3 2 2 11

Švýcarsko 2
v zemi,
beton

závěsný,
tahový 2 3 4 4 15

B

Švédsko 5 dřevo podpěrný,
tahový

1 1 0 0 7

Norsko 6 dřevo podpěrný,
tahový

1 1 0 0 8

Velká
Británie

5 dřevo podpěrný,
tahový

3 2 1 1 12

Irsko 9 dřevo závěsný,
tahový

2 1 1 1 14

C

Francie 6
ocel,

beton,
dřevo

závěsný,
tahový 2 6 4 4 22

Itálie 6 ocel,
beton

závěsný,
tahový

2 5 3 3 19

Španělsko 7
Ocel,
beton
dřevo

závěsný,
tahový 4 6 6 6 29

- - - Česká
republika

8
beton,
ocel,
dřevo

podpěrný,
tahový

8 9 9 9 43

V tabulce je použito pět hodnotících parametrů vždy v rozsahu 1-10. Menší číslo znamená menší riziko,
větší číslo naopak vyšší riziko. Některá čísla jsou podložena statistikami, jiná jsou výsledkem odborného
posouzení na základě mé mnohaleté praxe v oboru.

Z uvedené tabulky je vidět, že je několik skupin zemí, které používají odlišné metody a odlišné strategie k
tomu,  aby  zvýšily  celkovou  bezpečnost  svých  externích  sítí  vn.  Ty  nejbohatší  země,  lidnaté  země,  s
vysokou koncentrací obyvatelstva ve městech a s rozvinutým chovem mléčného skotu, jako je Holandsko,
Dánsko, Německo a Švýcarsko (skupina A), používají strategii uložit pokud možno všechno do země. Tím
se najednou sníží všechna rizika a enormně vzroste bezpečnost soustavy.

Další skupina zemí, kde je horší počasí a stožáry jsou po převážnou většinu roku mokré nebo vlhké, a
jejich sítě jsou rozlehlé, zvolily metodu tradičních dřevěných stožárů. Do této skupiny patří Irsko, Velká
Británie, Norsko a Švédsko (skupina B). Ve většině případů používají nosné stožáry dřevěné s podpěrnými
izolátory a pouze rohové jsou někdy kovové s tahovými izolátory.

Pak  je  zde  skupina  jižních  zemí  –  Itálie,  Francie  a  Španělsko  (skupina  C).  Tyto  země nepatří  mezi
nejbohatší a klimaticky jsou odlišné v tom, že po převážnou většinu roku je zde teplé a suché počasí.
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Používají kovové nebo betonové stožáry se závěsnými nebo tahovými izolátory, takže ohrožení ptactva je
relativně nízké. Hrozí zde však podobně jako v ČR kroková a dotyková napětí. 

Česká republika nepatří do žádné z těchto skupin. Zvolila si svou vlastní koncepci betonových stožárů s
podpěrnými izolátory, která je kombinací skupin B a C, kde se však poněkud pozapomnělo na všechna
rizika s tím spojená. Hrozí zde i požáry. Podrobně je to popsáno v kapitole 12 Česká republika na straně
40 dokumentu. To vše je vidět z tabulky 2.

Omlouvám  se  předem  za  tři  jakékoliv  stožáry,  které  naleznete  možná  v  Holandsku  nebo  za  jeden
betonový v Irsku. Mně šlo spíše o statisticky převažující data. Nyní uvádím přehled jednotlivých zemí.

 1 DÁNSKO

 1.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 43 094
Počet obyvatel [mil]: 5,3
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 123
Počet krav [tisíc]: 570
Počet krav na km2: 13,9
Délka sítě do 100kV [km]: 73 983
Z toho nadzemní [km]: 8 629
Z toho nadzemní [%]: 11,7

 1.2 Popis sítě vn
Jak vyplývá z předchozích statistických údajů, tak síť vn je do té míry zakabelovaná, že je obtížné najít
stožáry vn jak v intravilánech obcí tak i na polích. Protože riziko s tím spojené je téměř 8x nižší než v ČR
tak obrázky stožárů záměrně neuvádím. Proces kabelizace pokračuje rychlými tempy a vypadá to, že do
pár let bude v Dánsku nadzemní sloup opravdu rarita.

Dánská distribuční síť je jednou z nejbezpečnějších v Evropě.

 2 FRANCIE

 2.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 643 548
Počet obyvatel [mil]: 65,03
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 101
Počet krav [tisíc]: 3 661
Počet krav na km2: 5,7
Délka sítě do 100kV [km]: 608 053
Z toho nadzemní [km]: 356 263
Z toho nadzemní [%]: 58,6

 2.2 Popis sítě vn

Téměř 42% sítě je zakabelováno. Zejména v intravilánech měst již jsou sloupy vidět velmi málo. Venkovní
síť  vn je do značné míry vybudována na betonových a kovových sloupech. Dřevěné sloupy jsou také
používány, ale jsou zejména v modernějších částech spíše raritou. Většina sloupů nemá zemní lano. 
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Na rozdíl od české vn sítě jsou však všechny izolátory závěsné nebo tahové, což snižuje o několik řádů
nebezpečí  popálení  ptáků  a  dravců.  Riziko  pádů  vodičů  na  kovou  nebo  betonovou podpěru  je  cca  o
polovinu nižší než u českého systému. Při přetržení izolátoru pouze střední vodič padne na konstrukci
stožáru a pokud je to suchý beton, tak možná nevypne, zatímco krajní dva padnou velmi pravděpodobně
na zem a porucha je relativně rychle vypnuta.

Francouzská  soustava  má  relé  pro  trvalý  monitoring  napětí  v  uzlu  zdroje  (NVD  relay).  Vypínají  při
jakékoliv zemní poruše do cca 10s. Zemních poruch je velmi málo, proto jsou také ta relé trvale v provozu.

S ohledem na velmi teplá a suchá léta je zde vysoké nebezpečí požárů. I několik vteřin po dopadu vodiče
na zem postačí k zapálení lokálního požáru. Další zvýšení nebezpečí požáru představuje pád středního
vodiče na kovou podpěru spojenou s betonovým sloupem. Pak není jisté, zda NVD relé vypne.

Obrázek 1 – Betonový sloup se závěsnými izolátory v kraji Buloň
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Obrázek 2 – Betonový sloup se závěsnými izolátory v Bretani
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Obrázek 3 – Betonový sloup se závěsnými a tahovými izolátory v údolí řeky Loáry
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 3 HOLANDSKO

 3.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 41 526
Počet obyvatel [mil]: 17
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 409
Počet krav [tisíc]: 1 717
Počet krav na km2: 41,3
Délka sítě do 100kV [km]: 105 968
Z toho nadzemní [km]:  - - - 
Z toho nadzemní [%]:  - - - 

 3.2 Popis sítě vn

Nad 90% sítě je zakabelováno. Zejména v intravilánech měst a obcí sloupy nejsou vůbec. Venkovní síť vn i
v polích je převážně zakabelovaná. Stavy hospodářských zvířat jsou tak vysoké, že se jim to asi vyplatí.
Navíc je Holandsko známo svou vysokou produkcí květin, jejich cibulí a také zeleniny, jak na volných
polích tak i ve sklenících, kterých je zde asi jedna z největších výměr v Evropě.

Hustota obyvatelstva je jedna z nejvyšších v Evropě. Vyšší ji má jen několik mini státečků (viz 7).

Obrázky stožárů záměrně neuvádím, protože za několik let zde prostě vůbec nebudou.

Holandská distribuční síť je jednou z nejbezpečnějších v Evropě.

 4 IRSKO

 4.1 Statistická data
Rozloha [km2]: 70 280
Počet obyvatel [mil]: 4,6
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 65
Počet krav [tisíc]: 1 240
Počet krav na km2: 18
Délka sítě do 100kV [km]: 97 790
Z toho nadzemní [km]:  87 866
Z toho nadzemní [%]: 89,9

 4.2 Popis sítě vn

Pouze cca 10% sítě je zakabelováno a to ještě většinou jen ve ve městech a to ještě jen v jejich středech. 

Hustota obyvatelstva je střední. Irsko je vzdáleno od kontinentální Evropy a proto musí vše budovat od
počátku samo. Je to země s velmi rozvinutým chovem skotu, koní a ovcí. Irsko využilo ve velkém podporu
EU na vybudování infrastruktury všeho druhu. Přesto si  nemůže dovolit například kabelizaci celé sítě
podobně jako Holandsko. Na první pohled jsou zde tisíce dřevěných stožárů a žádné betonové, což jsem
považoval po svém příchodu do Irska v roce 2001 za určitou formu zaostalosti oproti ČR. 

Podobně mi to připadalo později i v Británii, což je ale bohatá a rozvinutá země. Nyní se na to ale dívám
úplně z jiného úhlu. Podobně v USA a v Kanadě jsou statisíce kilometrů vedení na dřevě. Ono to má své
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opodstatnění.  Ta soustava  je  výborně izolovaná.  Vychází  pak poměrně  bezpečná,  i  když má většinou
podpěrné  izolátory  a  nemá zemní  lana.  Všechny  zdroje  mají  v  uzlu  NVD  relé  a  doby  vypnutí  jsou
nastaveny tak na 6-10s. Používají v uzlech zdrojů olejové tlumivky podobně jako ČR.

Irská distribuční síť je paradoxně k ceně, za jakou byla pořízena jednou z těch bezpečnějších v Evropě.
Jejími slabými stránkami je velmi nízká míra kabelizace a asi vyšší náklady na údržbu a opravy.

Obrázek 4 – Dřevěný sloup s podpěrnými izolátory 10kV u Kilkenny v centrálním Irsku
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Obrázek 5 – Dřevěný sloup s tahovými izolátory 38kV u Kilkenny v centrálním Irsku
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 5 ITÁLIE

 5.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 301 320
Počet obyvatel [mil]: 58,8
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 195
Počet krav [tisíc]: 2 057
Počet krav na km2: 6,8
Délka sítě do 100kV [km]: 342 600
Z toho nadzemní [km]:  207 247
Z toho nadzemní [%]: 60,5

 5.2 Popis sítě vn

Itálie je velká vyspělá evropská země se značným počtem obyvatel. Cca 40% sítě vn je zde zakabelováno a
kabelizace na úkor venkovních vedení dále pokračuje rychlými tempy zejména na průmyslově rozvinutém
severu  a v centrální části země.

Hustota  obyvatelstva  je  vysoká,  zejména  na  severu.  Podobně  jako  ve  Francii,  jsou  i  Itálii  používány
betonové sloupy a kovové stožáry. Jsou zde používány samozřejmě i dřevěné sloupy, ale ty jsou statisticky
nevýznamné.

Opět jako ve Francii je použito skoro 100% tahových a závěsných izolátorů a téměř žádné podpěrné. Tím
je riziko popálení ptáků do značné míry eliminováno.

Italská soustava vn používá poměrně často zemní lana, což do značné míry snižuje riziko krokových a
dotykových napětí. Proto je tato soustava mírně bezpečnější než např. ta francouzská.
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Obrázek 6 – Betonový sloup s tahovými izolátory a se zemním lanem u Milána
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Obrázek 7 – Betonový sloup vn s tahovými izolátory a s přeponkami u Milána
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Obrázek 7 – Kovový příhradový stožár vn  s tahovými izolátory a s přeponkami u Milána
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 6 NĚMECKO

 6.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 357 021
Počet obyvatel [mil]: 80,4
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 225
Počet krav [tisíc]: 4 285
Počet krav na km2: 12,0
Délka sítě do 100kV [km]: 506 671
Z toho nadzemní [km]: 122 226
Z toho nadzemní [%]: 24,1

 6.2 Popis sítě vn

Německo je země s největším počtem obyvatel v EU. Jsou zde stále patrné rozdíly mezi oběma jeho částmi
před  sjednocením.  Nicméně  co  se  týče  sítě  vn,  tak  je  velmi  obtížné  najít  v  německé  krajině  jak  ve
východní  části,  tak  v  západní  části,  souvislé  vedení  vn  jdoucí  přes  pole  nebo  pastvinu.  Síť  vn  je
zakabelovaná do té míry, že zmizela z povrchu.

Viditelné  jsou  jen  linie  vedení  nad 100kV tvořené většinou ocelovými  příhradovými  konstrukcemi  se
zemními  lany.  Domnívám  se,  že  zejména  v  případě  Německa  jsou  statistická  data  nepřesná  a  míra
kabelizace je zde  ještě podstatně vyšší než 76% jak uvádějí statistiky. Velmi často Německem jezdím a
vedení vn opravu nejsou vidět.

Z  toho  důvodu  obrázky  stožárů  neuvádím,  protože  pokud  nějaké,  zejména  v  okrajových  částech
východního  Německa, ještě najdete, tak jsou určeny téměř jistě k rychlé náhradě za kabely.

 7 NORSKO

 7.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 385 203
Počet obyvatel [mil]: 5,1
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 13
Počet krav [tisíc]: 249
Počet krav na km2: 0,6
Délka sítě do 100kV [km]: 18 867
Z toho nadzemní [km]: - - - 
Z toho nadzemní [%]: - - - 

 7.2 Popis sítě vn

Norsko je poměrně velká země s velmi nízkým počtem obyvatel. Hustota osídlení je zde pouze 13 obyvatel
na čtvereční kilometr, což je nejméně ze všech 12 evropských zemí, které v tomto dokumentu srovnávám. 

Většina obyvatel je navíc soustředěna v jižní části země okolo hlavního města Oslo. Osídlení střední části
země je již sporadické a severní část země je neobydlená pustina, kterou protíná je několik dlouhých
silnic, u nichž lze pozorovat místy nějaké stopy osídlení. Norsko je velmi hornaté s množstvím hlubokých
fjordů. Elektrická energie je v Norsku téměř ze 100% generována vodními elektrárnami. Cena elektřiny je
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velmi nízká a Norové spotřebují několikanásobně více elektrické energie na obyvatele, než je průměr EU.
Norsko je velmi bohatá země se stabilními příjmy z těžby ropy a plynu.

Z těchto důvodů a z důvodu klimatických podmínek jsou sítě vn zejména v jižní části země na povrchu.
Norové  používají  pragmaticky  dřevěné  stožáry.  Síť  vn  není  rozsáhlá  na  tak  velkou  zemi.  Její  délka
dosahuje  pouze  3,7  m  na  obyvatele,  což  je  nejméně  ze  všech  hodnocených  zemí.  Nepodařilo  se  mi
dohledat údaj o procentu kabelizace. Odhadl jsem ho z celkového posouzení intravilánů a extravilánů
měst a obcí asi na cca 40%. Přihlédl jsem i k procentu kabelizace sousedního Švédska.

Obrázek 8 – Dřevěný stožár vn u Osla s tahovými izolátory s přechodem do kabelu vn
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Obrázek 9 – Dřevěný stožár u Osla s podpěrnými izolátory bez zemního lana
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 8 ŠPANĚLSKO

 8.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 504 782
Počet obyvatel [mil]: 44,7
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 89
Počet krav [tisíc]: 844
Počet krav na km2: 1,7
Délka sítě do 100kV [km]: 280 845
Z toho nadzemní [km]:  203 225
Z toho nadzemní [%]: 72,4

 8.2 Popis sítě vn

Španělsko je co do rozlohy jednou z největších zemí EU. Je druhá za Francií v tomto souboru dvanácti
hodnocených zemí. Zejména jižní centrální část země je vyprahlá s velmi vysokými denními teplotami a
pomalu se mění v poušť. Obyvatelstvo je soustředěno v prstenci okolo pobřeží moře. Většina velkých měst
je do 50-100 km od moře. Jedinou velkou výjimkou je hlavní město Madrid, které je v samém středu země.

Španělsko nepatří k nejbohatším zemím EU. Centrální část má ještě daleko nižší hustotu osídlení než
přímořská část.  Z toho důvodu je kabelizace jen asi 27%. Většina roku je suchá s minimem srážek. To jsou
možná důvody, proč si Španělsko vybralo podobně jako Francie a Itálie strategii kovových a betonových
stožárů. Ve Španělsku je zejména těch kovových hodně. Nemají zemní lana, což je nebezpečné podobně
jako v České republice. V případě průrazu izolátoru vzniknou vysoká krokové a dotyková napětí.

Do značné  míry je  však toto  riziko  kompenzováno tím,  že Španělé  striktně  používají  na  kovových a
betonových stožárech závěsné nebo tahové izolátory. I přesto jsem však vyhodnotil jejich soustavu vn jako
druhou nejméně bezpečnou po ČR.

Vážným důvodem pro  toto  hodnocení  je,  že  v  místech,  kde  jsou  sekční  odpojovače  /  odpínače  jsou
přetahy fází taženy vrchem (podobně jako v ČR). Podobně v mnoha případech jsou na rohových stožárech
sice tahové izolátory, nicméně minimálně střední fáze je přetažena vrchem, někdy s pomocí podpěrného
izolátoru.

Myslím si, že množství popálených a zabitých ptáků vedeními vn musí být ve Španělsku mnohonásobně
vyšší  než  ve  všech  ostatních  srovnávaných  zemích  EU  s  výjimkou  ČR.  V  ČR  je  zase  asi  ještě
mnohonásobně vyšší, než ve Španělsku.

Podobně riziko požárů je při tomto způsobu instalace fázových vodičů poměrně vysoké. S ohledem na
rozpálenou a vyschlou krajinu je to alarmující.

Co vím od svých španělských kolegů, tak podobně jako v ČR používají tlumivky a rezistory v uzlu zdroje k
omezení zkratových proudů. Podobně jako v ostatních zemích EU mají nainstalovány relé monitoringu
napětí v uzlu zdroje s nastavením doby vypnutí do 10 sekund. 
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Obrázek 10 – Dřevěný stožár u Barcelony s podpěrnými izolátory bez zemního lana
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Obrázek 11 – Kovový stožár u Barcelony s tahovými izolátory bez zemního lana
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Obrázek 12 – Kovový stožár u Toleda se závěsnými izolátory bez zemního lana
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Obrázek 13 – Kovový stožár u Alicante se závěsnými izolátory a sekčním odpojovačem bez zemního lana

Stožár je umístěn jen asi metr od okraje vozovky a přetah fází je proveden vrchem, což je velmi 
nebezpečné pro ptáky.
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 9 ŠVÉDSKO

 9.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 449 964
Počet obyvatel [mil]: 10
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 22
Počet krav [tisíc]: 337
Počet krav na km2: 0,7
Délka sítě do 100kV [km]: 193 000
Z toho nadzemní [km]: 90 000
Z toho nadzemní [%]: 46,6

 9.2 Popis sítě vn

Švédsko je co do rozlohy jednou z největších zemí EU. Je třetí za Francií a Španělskem v tomto souboru
dvanácti hodnocených zemí. Má jen 10 miliónů obyvatel, což je méně než Česká republika. Podobně jako
v Norsku je sever téměř neobydlen. Švédsko není tak hornaté jako Norsko.

Míra kabelizace sítě vn je zde asi 53%. Přesto jsou zde stále vidět i sloupy vn zejména v okolí měst a 
vesnic. Švédové používají většinou dřevěné sloupy s podpěrnými izolátory. Výjimku tvoří vedení nad 45kV,
kde používají portály sestavené z dřevěných sloupů, příčného ocelového nosníku a závěsných izolátorů.

Z toho pohledu jsou vedení vn perfektně izolovaná a bezpečná. Vzhledem k vysoké míře kabelizace a k 
dřevěným sloupům vn vychází švédská síť vn nejbezpečnější ze skupiny B.
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Obrázek 14 – Dřevěný sloup vn u Malmköpingu s podpěrnými izolátory bez zemního lana
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Obrázek 15– Portálový stožár vedení nad 45kV u Malmköpingu se dvěma dřevěnými sloupy
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 10 ŠVÝCARSKO

 10.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 41 293
Počet obyvatel [mil]: 7,79
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 189
Počet krav [tisíc]: 1 590
Počet krav na km2: 38,5
Délka sítě do 33kV [km]: 44 458
Z toho nadzemní [km]:  10 914

Z toho nadzemní [%]: 24,5

 10.2 Popis sítě vn

Švýcarsko je malá hornatá země s necelými osmi milióny obyvatel. Hustota osídlení je vyšší než v ČR
navíc  velkou část  rozlohy  země zaujímají  Alpy.  Švýcarsko  je  pastvinářská  velmoc.  S  38,5  kravami  na
kilometr čtvereční je v závěsu druhé za Holandskem.

Švýcarsko je však i bohatá země s rozvinutým průmyslem. To vše jsou zřejmě důvody, proč je zde míra
kabelizace vedení vn nad 75% a pokračuje rychlým tempem i do odlehlejších oblastí.

Z toho důvodu neuvádím mnoho příkladů stožárů vn, protože pokud zde ještě nějaké jsou, budou asi
velmi rychle nahrazeny kabely. Švýcarská síť vn byla tradičně, podobně jako severoitalská, budována na
betonových  sloupech  se  závěsnými  a   tahovými  izolátory  a  se  zemními  lany.  Tato  vedení  jsou  však
postupně velmi rychle kabelizována.

Souhrn těchto faktorů však přesto mírně zvyšuje nebezpečnost zbytku nadzemní švýcarské sítě vn, takže
je až poslední ze skupiny A.
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Obrázek 16 – Betonový stožár se závěsnými izolátory a se zemním lanem u Zürichu
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 11 VELKÁ BRITÁNIE

 11.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 244 820
Počet obyvatel [mil]: 60,7
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 248
Počet krav [tisíc]: 1 918
Počet krav na km2: 7,8
Délka sítě do 100kV [km]: 352 841
Z toho nadzemní [km]:  193 102
Z toho nadzemní [%]: 54,7

 11.2 Popis sítě vn

Velká Británie má velmi odlišný distribuční systém od většiny ostatních evropských zemí. Distribuce je
rozdělena do čtyř úrovní napětí 11, 33, 66 a 132kV. Druhá napěťová úroveň je trojnásobkem té první a
všechny další pak dvojnásobkem té předešlé. Přenosové úrovně jsou dvě a to 275kV a 400kV. Původní idea
byla, že bude jen jedna přenosová úroveň a to 400 kV, což je zhruba trojnásobek 132kV. Systém měl být
viditelně 3-2-2-2-3 násobek té předchozí úrovně. Protože 400kV bylo v určitých oblastech příliš vysoké
napětí a nebylo třeba přenášet tolik energie, tak byl později vřazen ještě další sytém – 275kV. 
Úroveň kabelizace sítě vn do 100kV je cca 45%,  je srovnatelná s úrovní kabelizace Francie, Itálie a Švédska
a postupuje rychle k hodnotám skupiny A. Celé nové rezidenční oblasti jsou téměř 100% zakabelovány.
Sloupy končí na okrajích městech přechodem do kabelů. V intravilánech obcí a měst se vyskytují sloupy
jen velmi zřídka a lze to brát spíše za výjimku. Díky vysoké hustotě osídlení je docela běžné, že některá
vedení např. 33kV mají polovinu trasy v kabelech a polovinu trasy na sloupech. Na trase je i několik
přechodů kabel / sloup a sloup / kabel. Technologicky to dnes není problém.
Pastviny se většinou přechází na dřevěných sloupech, což znamená pouze velmi nízké riziko pro dobytek
pasoucí se pod vedením.  

Obrázek 17 – Dřevěné stožáry sítě vn 11kV s podpěrnými izolátory bez zemních lan u Bristolu (Anglie)

 M103 181 PSTVN 001 POROVNÁNÍ STOŽÁRŮ VN – Ve 12 vybraných zemích EU 31



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 18 – Dřevěný stožár s podpěrnými izolátory a se sekčním odpínačem s malou pólovou roztečí a 
s přetahem fází vrchem u Bristolu (Anglie)

 M103 181 PSTVN 001 POROVNÁNÍ STOŽÁRŮ VN – Ve 12 vybraných zemích EU 32



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 19 – Dřevěný stožár vedení vn 33kV s podpěrnými izolátory bez zemního lana u Cardiffu 
(Wales)
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Obrázek 20 – Dřevěný stožár vedení vn 33kV s podpěrnými izolátory bez zemního lana u Cardiffu 
(Wales)
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Obrázek 21 – Dřevěný stožár 11kV s tahovými izolátory bez zemního lana u Glasgow (Skotsko)
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Obrázek 22 – Dřevěný stožár 11kV s podpěrnými izolátory bez zemního lana u Glasgow (Skotsko)
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Obrázek 23 – Dřevěný stožár 11kV s tahovými izolátory bez zemního lana u Belfastu (Severní Irsko)
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Obrázek 24 – Dřevěný stožár 11kV s podpěrnými izolátory bez zemního lana u Belfastu (Severní Irsko)
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 12 ČESKÁ REPUBLIKA

 12.1 Statistická data

Rozloha [km2]: 78 866
Počet obyvatel [mil]: 10,3
Hustota osídlení [obyvatel / km2]: 130
Počet krav [tisíc]: 369
Počet krav na km2: 4,7
Délka sítě do 100kV [km]: 71 713
Z toho nadzemní [km]:  58 734
Z toho nadzemní [%]: 81,9

 12.2 Popis sítě vn

Česká republika byla za první republiky (1918-1938), v roce 1934, desátou průmyslově nejrozvinutější zemí
světa – viz 10. Je na čase, aby se Češi zamysleli sami nad sebou a snažili se vrátit zemi tam, kam vždy
přirozeně  patřila.  Měli  jsme  nejen  vyspělý  průmysl,  ale  i  vyspělé  zemědělství  postavené  na  tisících
soukromě hospodařících rolníků ale i soukromých velkostatků. Rozvinula se poměrně hustá síť dobytčích,
mlékárenských, nákupních, prodejních i úvěrových družstev. Více viz 10.

Energetická soustava byla budována s  ohledem na bezpečnost  lidí,  domácích i  volně žijících zvířat  a
ptáků. Síť vn byla vybudována na dřevěných stožárech, podobně, jako ve ve všech průmyslově vyspělých
zemích té doby.

Zhruba okolo roku 1958 učinilo rozhodnutí Ministerstvo paliv a energetiky, že původně dřevěné stožáry
budou  nahrazeny  betonovými.  Byl  zřízen  národní  podnik  sloupárna  Majdalena  v  jižních  Čechách  v
katastru  Chlum  u  Třeboně,  tehdy  jako  součást  Jihočeských  energetických  závodů  s.p.  Sloupárna
Majdalena začala chrlit kulaté betonové sloupy v roce 1961  a chrlí je dodnes.

Původní dřevěné stožáry byly nahrazeny betonovými bez toho, že by si někdo příliš lámal hlavu nad tím,
co to vlastně způsobí ve venkovních sítích. Soukromí rolníci byli dávno zlikvidováni, krávy zavřeny do stájí
a krmeny silážemi, což mělo zásadní vliv na snížení kvality mléka. Krávy nikdy neviděly slunce a nikdy se
nepásly na trávě. 

 12.3 Historie evropských norem

Souběžně s vývojem v České republice probíhal samozřejmě vývoj v celé Evropě. V roce 1906 byla založena
Mezinárodní  elektrotechnická  komise  –  International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  se  sídlem v
Ženevě ve Švýcarsku, jejímž členem bylo jak Československo, tak později i Česká republika a Slovensko.

V roce 1973 bylo zformováno Evropskou komisí European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC.  Česká  republika  vstoupila  do  CENELEC  a  v  roce  1981  podepsala  generální  dohodu  o
postupném zavádění nové generace evropských norem. Tím se zároveň zavázala, že bude na svém území
zavádět evropské normy a že je bude respektovat svým právním řádem.

Česká republika přistoupila 1.5.2004 do Evropské Unie a stala se tak jejím právoplatným členem. ČR se
stala také od 22.12.2007 členem Schengenského prostoru s volným pohybem osob. Jedním ze závazků ČR
při  podpisu  přístupové  dohody  bylo,  že  postupně  zavede  všechny  harmonizované  evropské  normy
(harmonised standards) schválené CENELEC.

Jedním z těchto dokumentů je EN-50341-1 verze Prosinec 2012, která platí pro všechna venkovní vedení o
napětí nad 1 kV. Česká republika ji zavedla jako ČSN EN 50341-1 ed.2 s účinností od 12/2013.
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 12.4 Český systém venkovních vedení vvn

Jak jsem napsal již výše, sloupárna Majdalena chrlí cca až padesát tisíc betonových sloupů od roku 1961 s
postupným náběhem. Za tu dobu jich vyrobila asi dva miliony kusů (viz ročenka na jejich webu k 50
výročí podniku v roce 2011).

Zhruba sedm set tisíc kusů bylo použito pro výstavbu venkovních sítí vn, část byla vyvezena a zbytek
použit na konstrukci sítě nn.

Betonové stožáry začaly zabíjet ptáky a zabíjí je dodnes. Vyvolalo to jistě také stovky požárů a zabilo to
stovky dobytčat a podle mého odhadu i desítky lidí. Nikde se to nepublikuje. Já mám evidenci jen na
několik málo případů v průběhu jediného roku 2017, kdy to pečlivě sleduji. Vynásobte si to prosím vše
padesáti. To bychom se nyní měli pokusit zastavit a postupně změnit.

 12.5 Hodnocení bezpečnosti sítě

Českou  venkovní  síť  jsem  hodnotil  podle  stejných  pravidel  jako  ostatní  sítě  jedenácti  vybraných
evropských zemí. Každé z pěti  hodnotících kritérií  jsem hodnotil  nulou až deseti  body nebezpečnosti.
Nula znamená absolutní  bezpečnost  a deset absolutní  nebezpečí.  Celkový součet  nula  znamená tedy
absolutně bezpečné vedení a celkový součet padesát znamená absolutně nebezpečné vedení. Jak je vidět z
Tabulky  2  na  straně  6  tohoto  dokumentu,  žádná  z  12  posuzovaných  zemí  nemá  vedení  absolutně
bezpečná  a  žádné  absolutně  nebezpečná.  Při  hodnocení  jsem  bral  v  úvahu  i  poměrné  zastoupení
jednotlivých typů sloupů stožárů v dané síti.

Velmi důležitým parametrem hodnocení je, že relé pro sledování  napětí v uzlu transformátorů (NVD
relays) jsou pravděpodobně nainstalována, ale jsou vypnuta, protože je pravděpodobně příliš velký počet
poruch způsobených zabitím ptáků, kdy pravděpodobně tato relé vypínala.  Proto byla pravděpodobně
obsluhou vypnuta. V převážné většině případů z roku 2017 musela být porucha vypnuta ručně. 

Parametr 1 – Počty sloupů v krajině

Tento parametr  přímo závisí  na zaokrouhleném poměru  venkovních vedení  k celkové délce  vedení.  V
případě České republiky tedy pro 81,9% nadzemních vedení oproti 100% celkové délky vedení. 8 bodů.

Parametr 2 – Nebezpečí pro ptáky

V českém systému je stále cca 90% starých betonových stožárů s podpěrnými izolátory, kdy v téměř 100%
případů pokud si velký pták sedne na konzolu vedle izolátoru, tak padne mrtvý nebo popálený dolů pod
stožár. Instalace plastových krytů se zdá účinná jen asi z 50% a navíc nemá dlouhodobou životnost. Nově
vymyšlený systém pařát tyto problémy řeší, ale je nainstalováno tak do 10% bodů. 8 bodů.

Parametr 3 – Nebezpečí požáru

Podobně  jako  předchozí  bod.  Je  stále  nainstalováno cca  90% starých betonových stožárů  s  kovovými
konzolami. Při pádu vodiče na konzolu může téměř vždy vzniknout požár. Systém pařát to neřeší. 9 bodů.

Parametr 4 – Nebezpečí krokových napětí

Podobně jako v bodech 2 a 3. Systém pařát to opět neřeší. Pravděpodobnost, že vodič spadne v případě
prasknutí izolátoru na ocelovou konzolu zůstala stejná. Kritické nebezpečí pro lidi a pro dobytek.  9 bodů.

Parametr 5 – Nebezpečí dotykových napětí

Podobně jako v bodech 2 až 4. Systém pařát to opět neřeší. Pravděpodobnost, že vodič spadne v případě
prasknutí izolátoru na ocelovou konzolu zůstala stejná. Kritické nebezpečí pro lidi a pro dobytek.  9 bodů.
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Obrázek 25 – Betonový sloup s podpěrnými izolátory 22kV u Boskovic – elektrické křeslo pro ptáky, 
nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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Obrázek 26 – Betonový sloup s podpěrnými izolátory 22kV u Červenky – elektrické křeslo pro ptáky, 
nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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Obrázek 27 – Řada betonových sloupů s podpěrnými izolátory 22kV u Červenky – elektrické křeslo pro 
ptáky, nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř

 M103 181 PSTVN 001 POROVNÁNÍ STOŽÁRŮ VN – Ve 12 vybraných zemích EU 43



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 28 – Betonových stožár s podpěrnými izolátory 22kV u Červenky – elektrické křeslo pro ptáky, 
nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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Obrázek 29 – Řada betonových stožárů s podpěrnými izolátory 22kV u Jevíčka – elektrická křesla pro 
ptáky, nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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Obrázek 30 – Betonových stožár s podpěrnými izolátory 22kV u Mladeče – elektrické křeslo pro ptáky, 
nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř

 M103 181 PSTVN 001 POROVNÁNÍ STOŽÁRŮ VN – Ve 12 vybraných zemích EU 46



Autorizovaní inženýři a konzultanti
Obnovitelné zdroje – Rozvodny – Vedení  vvn

Obrázek 31 – Betonových stožár s podpěrnými izolátory 22kV u Plzně Vochova – elektrické křeslo pro 
ptáky, nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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Obrázek 32 – Betonových stožár s podpěrnými izolátory 22kV u Lažan – bez nebezpečí pro ptáky, 
nebezpečí pro lidi, pro dobytek a pro volně žijící zvěř
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 13 VÝSLEDKY, POROVNÁNÍ, ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

 13.1 Výsledky

Výsledky  jsou  shrnuty  podrobně  v  Tabulce  2  na  straně  6  dokumentu.  Pořadí  vybraných  zemí  v
bezpečnosti jejich vedení vn je uveden v následující Tabulce 3.

Tabulka 3 – Srovnání stožárů / sloupů ve 12 vybraných zemích EU – celkové pořadí

Celkové
pořadí

Země Skupina Celkové nebezpečí

1 Dánsko A 5

2 Holandsko A 5

3 Švédsko B 7

4 Norsko B 8

5 Německo A 11

6 Velká Británie B 12

7 Irsko B 14

8 Švýcarsko A 15

9 Itálie C 19

10 Francie C 22

11 Španělsko C 29

12 Česká republika - - - 43

 13.2 Porovnání výsledků

Česká republika se v hodnocení bezpečnosti vedení vn dvanácti vybraných zemí Evropské Unie umístila
bohužel na posledním dvanáctém místě. 

Nejlepších výsledků dosáhly Dánsko, Holandsko, Švédsko a Norsko. Jejich vedení vn jsou velmi bezpečná.
Vedení vn Německa, Velké Británie, Irska a Švýcarska jsou bezpečná.

Vedení vn Itálie je bezpečné s výstrahou. Vedení vn Francie jsou mírně nebezpečná. Vedení vn Španělska
jsou středně nebezpečná. Vedení ČR jsou smrtelně nebezpečná s výstrahou.

 13.3 Závěr

Česká republika by měla přijmout celou sérii opatření, aby se dostala z poslední pozice a dokázala tak
ochránit své obyvatelstvo, domácí zvířata, volně žijící zvířata a ptáky před reálnými nebezpečími a riziky,
které byly nalezeny v tomto dokumentu a dále v dokumentu M103 181 UVEVN 001 Uzemnění vedení vn
a vvn. Cesta z této pozice nebude lehká, krátká a levná. Přesto je možná a musí se s ní začít co nejdříve.

 13.4 Obecná doporučení

Prvním  a  nejsnáze  realizovatelným  opatřením  pro  okamžité  skokové  zvýšení  bezpečnosti  na  všech
úrovních je přísné zavedení provozu NVD relé v každém uzlu transformátoru s vypínací dobou do 10s od
vzniku poruchy. Pro realizaci tohoto opatření bych doporučil max 6 měsíců ode dne vyhlášení v nařízení
příslušného ministerstva nebo ERÚ.
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Toto opatření by pak mělo být následně periodicky kontrolováno ERÚ a TIČR. V případě neplnění by měly
být distribuční společnosti penalizovány a v opakovaném případě pak jejich odpovědní pracovníci trestně
stíháni  pro  obecné  ohrožení  veřejnosti.  Zavedením tohoto  opatření  by  bylo  možné dosáhnout  téměř
okamžitě skokového zlepšení celkového hodnocení cca 38 bodů.

Další opatření budou již dlouhodobá, budou vyžadovat investice a lze předpokládat, že jejich provedení
bude  vyžadováno  společností  v  určitém  krátkém  termínu.  Po  uplynutí  tohoto  termínu  by  měli  mít
majitelé  pozemků  právo  požádat  o  okamžité  odstranění  takovýchto  nebezpečných  stožárů  z  jejich
pozemku  nebo  například  na  placení  roční  kompenzace  za trvající  nebezpečí  na  jejich  pozemku.  Zde
navrhuji např. 5 000-10 000 Kč za jeden nebezpečný stožár ročně. Rozvodné společnosti musí mít motivaci
tu situaci samy rychle vyřešit.

Radikální kabelizace je nejrychlejší cesta vpřed. Doporučuji, aby se Česká republika vydala cestou směrem
ke  skupině  A  s  dílčími  radikálními  vylepšeními  na  této  cestě  než  dosáhne  akceptovatelného  stavu
bezpečnosti.

Jako další okamžité opatření by mělo následovat okamžité zastavení instalací nových betonových stožárů
do doby, než bude nalezeno opravdu bezpečné konstrukční  řešení  pro jejich instalaci  -   s  okamžitou
platností.

Jako alternativní metodu pro dočasné udržení venkovních vedení vn ve stávajících trasách bych doporučil
náhradu betonových sloupů za dřevěné ovšem  pouze se souhlasem majitelů pozemků.

 13.5 Doporučení pro intravilány obcí

Přednostně bych doporučoval odstranit všechny sloupy a stožáry vn z intravilánu obcí a příslušné části
obvodů  zakabelovat.  Zde  bych  doporučil  datum  pro  dokončení  této  akce  cca  do  tří  let  od  vydání
rozhodnutí příslušného ministerstva nebo ERÚ. V praxi tedy např do konce roku 2020.

V  případě  nesplnění  tohoto  požadavku  pak  mají  obce  právo  se  domáhat  okamžitého  odstranění
nebezpečné stavby na jim příslušném stavebním úřadu. Ta legislativa existuje, je platná a jen musí být
použita.

 13.6 Doporučení pro chovatele dobytka, koní, ovcí a koz

Upravit stávající betonové sloupy na pozemku určenému k pastvě dobytka, k chovu koní, ovcí nebo koz je
technicky  velmi  náročný  a  velmi  pravděpodobně  i  drahý  postup  s  nejistým  výsledkem.  Jednodušší,
spolehlivější a dlouhodobější řešení mi připadá celou trasu vedoucí napříč pastevním pozemkem prostě
zakabelovat.

Protože se jedná o novou stavbu, dal bych možnost majiteli pozemku pro volbu, jestli se půjde napříč jeho
pozemkem nebo po jeho hranici.  

Aby jsme dali zase šanci rozvodným společnostem, tak bych upřednostnil ty majitele pozemků, kteří již
dnes aktivně pasou dobytek, koně, ovce, kozy a nebo chovají jiná domácí zvířata. Ty by měli podat žádost
např.  do 6  měsíců  od vydání  rozhodnutí.  Distribuční  společnost  by pak měla  povinnost  tuto  stavbu
zrealizovat do tří let od podání žádosti tj. např. do konce roku 2020. Pokud by tak neučinila, měl by mít
majitel pozemku právo na odstranění nebezpečné stavby.

 13.7 Doporučení pro majitele pozemků pro pěstování plodin

Majitelé  pozemků,  kteří  již  dnes  aktivně  pěstují  plodiny  s  vysokým  podílem  ruční  práce,  jako  jsou
zelenina,  ovoce,  květiny,  vinná  réva,  chmel,  koření,  byliny  a  další,  by  měli  mít  právo  požádat  o
zakabelování  vedení  podobně  jako  v  předchozím  bodě.  Distribuční  společnosti  by  měly  tyto  stavby
zrealizovat např. do tří let od podání žádosti tj. do konce roku 2020.
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 13.8 Doporučení pro outdoorové sportovce a pořadatele akcí

Občanská sdružení,  sportovní  oddíly  a jiní  pořadatelé veřejných akcí,  kteří  již  dnes  aktivně provozují
outdoorovou sportovní  činnost  nebo pořádají  venkovní  kulturní  nebo společenské akce  s  přítomností
většího počtu osob v blízkosti stávajících vedení vn by měli mít možnost požádat distribuční společnosti
do  cca  půl  roku  od  vydání  příslušného  rozhodnutí  o  zakabelování  příslušné  trasy  vedení  vn,  která
opakovaně ohrožuje bezpečnost většího počtu lidí. 

Jako příklad lze uvést  dálkové pochody, maratony,  lyžařské,  cykloturistické a vodácké akce.  Dále pak
venkovní hudební festivaly, divadelní představení a poutě.

Distribuční společnosti by měly tyto stavby zrealizovat např. do tří let od podání žádosti tj. do konce roku
2020.

 13.9 Doporučení pro všechny ostatní majitele pozemků

Všichni ostatní majitelé pozemků by pak měli právo podat žádost do pěti let od vydání rozhodnutí o
zakabelování vedení vn na jejich pozemku. Rozvodný podnik by pak měl tuto stavbu zrealizovat např. do
pěti let od konce roku kdy byla podána žádost, tj. např do konce roku 2023 s podáním žádosti v roce 2018
a do konce roku 2027 s podáním žádosti v roce 2022.  

Pokud by majitel pozemku nepodal žádost o zakabelování do pěti let ode dne vydání rozhodnutí, pak by
měl rozvodný podnik mít povinnost sám zakabelovat toto vedení např. do roku 2040.

Tímto způsobem by se dalo dosáhnout za cca 23 let dnešního stavu Holandska nebo Dánska.

Souhlasím s volným šířením tohoto dokumentu.

Ing. Oldřich Maděra        V Rosicích dne 30. září 2017
Autorizovaný inženýr
člen ČKAIT, IEI, IET
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