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Úvod 

V dnešní technické a elektronické době, kde bez elektřiny bychom prakticky nemohli 

fungovat, je poměrně malý důraz kladen na situaci, co se stane, když vypadne elektřina části 

města případně celého města na dobu v řádech hodin nebo dní. S výpadkem elektřiny bývají 

spojeny problémy s dodávkami tepla, zvýšená kriminalita, problémy s komunikací, ohrožení 

prvků kritické infrastruktury, narušení bankovního sektoru atd. 

 

Cvičení, připravenost a znalost dispečerské sítě dané oblasti může v našem případě znamenat 

efektivní zvládnutí mimořádné události nebo krizového stavu. Výchozím podnětem 

k zpracování koncepce cvičení na možný dlouhodobější výpadek elektrické energie může 

být rok 2010 a zatopení rozvodny Bohumín – Pudlov a tehdejší výpadek elektrické energie 

pro třetinu města na několik dní. 

 

Hovoříme zde o důležitosti vypracování typových plánů zabývajících se dlouhodobějším 

výpadkem, možným scénářem vývoje situace a hlavně řešením ze strany orgánů krizového 

řízení ve spolupráci s dotčenými subjekty, dispečerskými pracovišti pro danou oblast a 

krizovými štáby firmy ČEZ. 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konceptu cvičení orgánů krizového řízení při řešení 

výpadku elektrické energie ve zvoleném území. Práce je směřována do tří rovin. Cílem první 

části je seznámení se s pojmy přenosová a distribuční soustava, blackout, cvičení, a poukázat 

na systém krizového řízení v zahraničí a s nimi souvisejícími prováděnými cvičeními na 

danou problematiku. Předmětem druhé části je vytvoření konceptu cvičení orgánů krizového 

řízení s tématikou přerušení dodávek elektrické energie na území ORP Bohumín. Třetí a 

poslední částí (přílohovou) je vytvoření časového scénáře událostí fiktivního cvičení 

s tématikou přerušení dodávek elektrické energie na území ORP Bohumín.  
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1. Rešerše 

V této části jsou uvedeny rešerše některých použitých zdrojů, se kterými jsem v rámci 

přípravy této práce pracoval a které mi pomohly při tvorbě konceptu cvičení a seznámení se 

s problematikou blackoutu.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů [1] 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany české republiky před vnějším 

napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za jejich 

porušení těchto povinností. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

 

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2012-2014 [4] 

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2012-2014 je dokument stanovující 

střednědobý výhled organizace cvičení orgánů krizového řízení v České republice. Stanoví 

cvičení orgánů krizového řízení na ústřední úrovni řízení plánovaná na následující tři roky. 

Plán cvičení je zpracován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 240/2000 

sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

s materiálem „Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení ČR“, který 

byl schválen usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 13. prosince 2005 č. 108. 
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Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky [20]  

Tento dokument stanovuje zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení 

ČR na ústřední úrovni a platí jako doporučení na krajské úrovni řízení. Vztahuje se také na 

účast ČR v přípravě a provedení cvičení orgánů krizového řízení na mezinárodní úrovni. 

Dokument byl schválen Bezpečnostní radou státu ze dne 13. prosince 2005 č. 107. 

 

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu: Typový plán. Praha: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005. [3] 

Tento typový plán charakterizuje příčiny vzniku a dobu trvání krizových stavů, definuje 

pojmy z oblasti elektroenergetické soustavy, popisuje scénář možného vývoje krizové 

situace, dopady výpadku na území, podklady pro vypracování typového plánu, předpoklady 

a překážky řešení krizové situace a doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení 

krizové situace. 

 

HRBÁČ, J. Cvičení orgánů krizového řízení: diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 

2013 [6] 

Diplomová práce popisující návrh doporučení a vylepšení přípravy orgánů krizového řízení 

v České republice, které vychází z porovnání tohoto aktu ve dvou evropských zemích, a to 

ve Spolkové republice Německo a v České republice.  

V úvodu jsou popsány systémy krizového řízení v obou porovnávaných zemích. V další části 

práce jsou na základě porovnání jednotlivých systémů cvičení orgánů krizového řízení 

navrženy změny pro Českou republiku. 

 

Výše uvedené literární zdroje neřeší koncepci cvičení orgánů krizového řízení jako celek, 

ale pouze se zabývají jedním z mnoha problému tvorby cvičení nebo popisují teoretickou 

rovinu problematiky blackoutů a tvorby cvičení OKŘ či jiné problematiky.  
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2. Základní pojmy 

K pochopení problematiky na území ORP Bohumín z energetického i krizového hlediska 

je třeba se seznámit a definovat pojmy, které souvisí s touto oblastí. 

 

Krizový situace 

Mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu.[1] 

  

Krizové řízení 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných 

v souvislosti s přípravou na krizové situace nebo ochranou kritické infrastruktury. [1] 

 

Orgány krizového řízení 

Ze zákona zřízené orgány, které zabezpečují analýzu, vyhodnocení, plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravnými 

opatřeními a řešením krizových situací. [1] 

 

Rozvodna 

Elektrické rozvodné zařízení je zařízení pro rozvádění, jištění, měření elektřiny, pro kontrolu 

a řazení (spínání a přepínání) elektrických obvodů. 

 

Spínací stanice 

Spínací stanice patří mezi elektrická zařízení, která slouží k rozvádění energie téhož napětí 

bez transformace.  

 

Dispečink 

Dispečinkem rozumíme odborný pojem označující formu ústředního operativního a 

organizace nějakého složitějšího technologického celku, např. v energetice, při distribuci 

energetických surovin či elektrické energie z míst jejich výroby do míst jejich konečné 

spotřeby. [16] 

 

Koncept 

Pod pojmem koncept rozumíme první návrh, přibližné vypracování nebo náčrt práce či textu.  
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2.1 Přenosová a distribuční soustava 

Pro lepší pochopení nadcházejících informací a koncepce je vhodné si vysvětlit pojmy 

přenosová a distribuční soustava a funguje tok elektrické energie na území České republiky. 

 

Cesta elektrické energie (elektřiny) začíná u velkých jaderných, tepelných a vodních 

elektráren, ale i v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje. Vyrobená elektřina je o 

velmi vysokém napětí přepravována napříč Českou republikou, tzv. přenosovou soustavou 

(Přenosovou soustavu provozuje v České republice společnost ČEPS a.s.). Menší zdroje jsou 

přímo napojeny do místní distribuční sítě vysokého napětí. Obě cesty vyrobené elektřiny se 

sbíhají v transformovně, kde je elektřina transformována na nižší napětí. Od tohoto místa se 

o další distribuci elektrické energie stará ČEZ Distribuce, a. s. Pod dohledem dispečerů je 

elektřina distribuční soustavou dodávána velkým odběratelům, do měst a obcí. Do ulic měst 

elektřina vstupuje skrze transformační stanice, kde je opět napětí upraveno na hodnoty, které 

běžně používáme. Vedením nízkého napětí je elektřina rozváděna ke všem menším 

odběratelům, ale i domácnostem až do místa připojení odběrného místa. Schéma distribuce 

elektrické energie od výrobce k odběrateli je znázorněna na Obrázek 1. [21] 

 

Přenosovou soustavu tedy definujeme jako systém zařízení, které zajištují přenos elektrické 

energie od výrobců k odběratelům. Naproti tomu Distribuční soustavu definujeme jako 

systém zařízení, které zajišťují přenos elektrické energie od rozvodných zařízení 

k jednotlivým uživatelům. [5][11] 

Obrázek 1- Schéma distribuce elektrické energie od výrobce k odběrateli, převzato z [21] 
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3.  Blackout 

Pro tvorbu konceptu cvičení orgánů krizového řízení je potřeba nejprve seznámit se 

s termínem blackout a cvičení. Pro samotnou tvorbu konceptu cvičení je důležité vycházet 

z těchto znalostí: 

 

 Příčiny vzniku blackoutu a historie blackoutů 

 Následky a dopady blackoutů na jednotlivé sféry 

 Cvičení, druhy, cvičící orgány a fáze cvičení 

 

Blackout bychom mohli definovat jako rozsáhlý plošný výpadek elektrické energie 

postihující části měst, celá města, případně kraje a ve výjimečných případech může 

dosáhnout i rozsahu území několika států. Základním rozdílem vůči jiným energiím a 

skladovacím zdrojům je ten, že elektrickou energii nelze skladovat. 

 

Příčiny vzniku blackoutů rozlišujeme, v důsledku území na kterém nastanou. Těmi hlavními 

příčinami jsou:  

 Přírodní živly jako jsou například povodně, tornáda, hurikány nebo taky 

dlouhodobá vedra 

 Přímé poškození určitého výrobního zařízení (technická vada, zanedbání údržby, 

vady materiálu) 

 Selhání lidského faktoru (nevhodný dispečerský nebo opravárenský zásah) 

 Poškození elektrického zařízení v důsledku válečného konfliktu nebo teroristického 

útoku  

 Přetoky, což jsou neplánované tranzitní toky elektřiny vznikající v důsledku 

fyzikálně-technických propojení přenosových soustav 

 

Mohutné blackouty, jak je v moderní době známe, nejsou zapříčiněny jednou událostí, ale 

kombinací několika závad nebo událostí najednou (viz. Obrázek 2), které jsou jen těžko 

předem ovlivnitelné [8]. Na území České republiky trápí blackout každoročně část 

obyvatelstva v důsledku extrémního počasí. Jedná se však o blackouty krátkodobé a 

většinou lokálního charakteru. V případě, že by na území České republiky došlo ke 

kombinaci událostí nebo závad, případně k extrémnímu počasí, jenž by dlouhodobě 
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paralyzovaly distribuční síť, jednalo by se o krizovou situaci s možnými fatálními 

následky. 

Z pohledu zpracovatele konceptu cvičení OKŘ s tématikou výpadku elektrické energie je 

důležité vycházet z minulosti a to hlavně z dlouhodobějších výpadků, které ovlivnily chod 

společnosti a infrastruktury.  

Příklady rozsáhlejších dlouhodobějších blackoutů: 

Pro lepší zdůraznění důležitosti této problematiky je potřeba se podívat na historii světových 

blackoutů. Hlavními dvěma aspekty všech blackoutů je doba trvání a rozsah postižené 

oblasti. Mezi nejznámější blackouty patří: 

 

 New York (USA, 25 hodin) roku 1977, zasaženo 9 mil. Obyvatel. Příčinou byla 

kombinace poruch a chyb 

 Auckland (Nový Zéland, 5 týdnů) roku 1998, zasaženo 0,06 mil. Obyvatel. Příčinou 

byla závada na zastaralém VN kabelu 

 Čína (Necelých 12 dní), roku 2008, zasaženo necelých 30 mil. Obyvatel. Příčinou byla 

sněhová bouře, která zničila VVN vedení 

 Indie (16 hodin), roku 2012, zasaženo 300 mil. Obyvatel. Příčinou bylo přetížení 

vedení VVN 

Obrázek 2 - Příčiny vzniku novodobých výpadků elektrické energie, upraveno z [8] 
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 Indie (8 hodin), roku 2012, zasaženo 670 mil. Obyvatel. Příčinou byla závada na relé. 

Historicky největší blackout. [22] [16] 

 

3.1 Následky Blackoutu 

Abychom mohli úspěšně vytvořit koncept cvičení a aplikovat jej v praxi, je nezbytné vědět, 

jaké dopady by měl dlouhodobější plošný výpadek elektrické energie na dané území a podle 

těchto možných následků vytipovat prvky infrastruktury, které mohou být ohroženy na 

území, pro které je tento plán zpracováván. Následky blackoutů rozdělujeme do šesti 

základních skupin: 

 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

 přímé ohrožení života a zdraví provozního personálu výroben elektrické energie 

 přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících následky poškození 

elektrizační soustavy 

 přímé ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku radiační havárie, výbuchu 

nebo požáru 

 ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek 

elektrické energie (zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, vytápění apod.) 

 ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních krizových 

situací (např. riziko vzniku epidemií, narušení dodávek potravin a pitné vody, 

narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu apod.). 

 

Zničení nebo poškození majetku 

 riziko zničení, poškození nebo omezení využití (např. vyřazením z provozu) 

nemovitého a movitého majetku  

 riziko poškození nebo zničení objektů chráněných památkovou péči a dalších 

historicky, kulturně nebo jinak významných objektů, muzejních a jiných sbírek, 

knižních a archivních fondů. 

 

Poškození životního prostředí 

 riziko znečištění životního prostředí (ovzduší, vody, půdy) ve výrobnách elektrické 

energie (především ve výrobnách spalujících kapalná paliva) a úložištích 

energetických surovin a v jejich bezprostředním okolí 
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 riziko radiační havárie s dlouhodobými až trvalými následky pro životní prostředí 

 riziko poškození životního prostředí v důsledku vzniku sekundárních krizových 

situací (odpadové hospodářství, kanalizace – čističky odpadních vod apod.). 

 

Mezinárodní dopady 

 riziko omezení nebo nemožnost plnění mezinárodních smluvních závazků 

 riziko omezení nebo nemožnost plnění spojeneckých závazků v rámci NATO 

 riziko omezení nebo nemožnost plnění hospodářských a obchodních závazků se 

zahraničím na úrovni podnikatelských subjektů 

 nutnost vyžádání a organizování humanitární pomoci. 

 

Ekonomické dopady 

 riziko vážného narušení až úplného ochromení národního hospodářství (dlouhodobý 

pokles produkčních a vývozních schopností ekonomiky) s významnými 

ekonomickými ztrátami v bankovním a finančním sektoru, průmyslu, zemědělství 

a službách. 

 

Sociální dopady 

 riziko velmi vážných sociálních dopadů na běžný život obyvatelstva 

 riziko rychlého nárůstu nezaměstnanosti v důsledku vynucené redukce 

hospodářských činností, snížení kapacitních možností a značných ekonomických 

ztrát hospodářských subjektů 

 riziko omezení nebo nemožnost zajištění základních sociálních služeb obyvatelstvu 

 riziko významného poklesu životní úrovně obyvatelstva v důsledku 

pravděpodobného hospodářského otřesu (škody na majetku, ztráta zaměstnání, 

inflace apod.). 

 Jiné dopady 

 

Jiné dopady 

 riziko vážného narušení veřejného pořádku a bezpečnosti. [3] 
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4.  Cvičení 

Cvičení je základní formou přípravy orgánů krizového řízení na řešení mimořádných 

událostí, při nichž je vyhlášen krizový stav. V rámci cvičení bývá svoláván krizový štáb 

kraje nebo ORP, na kterém bývá prováděno cvičení. 

 

Cvičení zpravidla plní jeden nebo více z následujících cílů: 

 Zdokonalovat připravenost orgánů krizového řízení pro jejich činnost při řešení 

krizových situací a zejména ověřovat opatření pro rychlý a efektivní přechod na 

činnost za krizové situace, vyhodnocovat připravenost orgánů krizového řízení, 

 Ověřovat metodiky práce orgánů krizového řízení pro řešení krizových situací a 

získávat poznatky pro zlepšování pracovních postupů a součinnosti vazeb, 

 Ověřovat využitelnost informačních a komunikačních vazeb orgánů krizového řízení 

 Ověřovat reálnost zpracovatelných krizových plánů, typových plánů, havarijních a 

operačních plánů a získávat poznatky pro jejich upřesnění a doplnění, 

 Ověřovat působnost a činnost orgánů krizového řízení a nové metodiky pro řešení 

krizových situací. [20] 

 

4.1 Druhy cvičení orgánů krizového řízení 

V ČR existují v zásadě dva druhy cvičení a to: 

 

 Vnitrostátní cvičení 

 Mezinárodní cvičení  

,která mohou být: 

 Jednostupňová – kterých se účastní orgány krizového řízení pouze na jedné úrovní 

řízení 

 Více stupňová – kterých se účastní orgány krizového řízení na více úrovních řízení, 

s možností účasti výkonných prvků jako jsou například Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR, Armády ČR apod. [20] 
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4.2 Cvičící orgány 

Cvičící orgány u nás dělíme do tří hlavních úrovní, avšak cvičení se rovněž mohou účastnit 

právnické nebo podnikající fyzické osoby, či subjekty hospodářské mobilizace, které se 

mohou podílet na řešení krizových situací, na které je cvičení zaměřeno. 

 

Mezi hlavní cvičící orgány na ústřední úrovni patří:  

 Vláda ČR a její pracovní orgány, Bezpečnostní rada státu (BRS) a ústřední 

krizový štáb (ÚKŠ) 

 Ministerstva, ústřední správní úřady, úřady (orgány) s celostátní působností 

a jejich krizové štáby, 

 Česká národní banka a její krizový štáb 

 

Ostatní orgány na ústřední úrovni tvoří: 

 Kancelář prezidenta republiky, kancelář poslanecké sněmovny a kancelář 

senátu parlamentu ČR, 

 Stálá delegace ČR při NATO a Stálé zastoupení ČR při EU 

 Styčné orgány ČR u cvičících orgánů mezinárodních organizací a cvičících 

států 

 Organizační celky vykonávající funkci „Národního kontaktního bodu“ pro 

nepřetržitou komunikační pohotovost podle mezinárodních dohod, kterými 

je ČR vázána 

 

Na krajské úrovni mezi cvičící orgány patří: 

 Hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy) a jeho krizový štáb 

 Krajský úřad  

 Jiné správní úřady a orgány s územní působností a jejich krizové štáby [20] 
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5. Připravenost orgánů krizového řízení na výpadek elektrické energie 

– Spojené státy americké 

Podobně jako u nás, tak ani ve Spojených státech amerických neexistuje jednotný plán pro 

řešení narušení dodávek elektrické energie na větším území. Spojené státy americké se však 

touto problematikou zabývají formou cvičení a zabývají se primárně dvěma hlavními 

příčinami výpadku elektrické energie, a to v důsledku fyzického narušení na poli distribuční 

nebo přenosové soustavy a v důsledku kyber-útoku.  

 

5.1 Systém krizového řízení ve Spojených státech amerických 

Jako stěžejní orgány pro řešení takových krizových situací a pro tvorbu plánů a cvičení by 

se daly označit Federální agentura pro zvládání krize (FEMA) spadající pod Ministerstvo 

vnitřní bezpečnosti (DHS) a lokální úřady. FEMA takticky rozděluje spojené státy na 10 

oblastí, pro lepší koordinaci a řešení krizových situací. Pod agenturu FEMA rovněž spadá 

ředitelství National Continuity Programs Directorate, jenž se stará o programy Continuity of 

Operations a Continuity of Government, jejichž cílem je zajištění metodiky a praktického 

provedení kontinuity fungování vedení země v čase krize, která by postihla celou zemi. Jako 

za nejnižší strategickou úroveň jsou považována Emergency operations center (EOC), jenž 

se nachází v každém státě a prakticky ve všech vládních úrovních. S EOC se tak můžeme 

setkat na úrovni některých větších podniků nebo jako součást Hasičských záchranných sborů 

či Zdravotnických záchranných služeb obdobně jako u nás avšak i na úrovni státu v podobě 

State operations center. Ve výsledku však vyplývá, že složky jako je například Hasičský 

záchranný sbor (FD) přistupuji ke všem krizím obdobným způsobem a nemají proto žádné 

konkrétní taktické plány a postupy v případě „blackoutu“. [24][18] 

 

Důležitou roli na poli přenosové soustavy pak představuje firma North American Electric 

Reliability Corporation (NERC), jenž plní obdobnou roli jako společnost ČEPS u nás. Ve 

spojených státech je NERC považován jako prvek kritické infrastruktury a stěžejní orgán při 

tvorbě cvičení s tématikou blackoutu. [23] 

 

Americká struktura krizového řízení (Emergency Management Plan) na úrovni státu jako 

taková je rozdělena do 3 fází. Každá z těchto fází je postavená na jiné struktuře. První z fází 

je tzv. „fáze operativní pomoci“, kde hlavní úlohu přebírají místní úřady (Local 
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Governments) jenž kontaktují obchodní a průmyslovou zónu, jiné místní úřady, dobrovolné 

skupiny, regionální zásahové týmy spadající pod národní zásahové týmy a na vyšší úrovni 

„Výbor pro oddělení katastrof“ (Disaster District Committee). Druhou fází je tzv. fáze 

reakce (viz. Obrázek 3), která vychází z jednoduchého systému úrovní. Poslední třetí fází je 

tzv. fáze obnovy, ve které hlavní roli přebírají státní a federální orgány, oddělení krizového 

řízení (DEM – Division of emergency management), Federální agentura pro zvládání krize 

(FEMA) ve spolupráci s tzv. Disaster Recovery Center. [18] 

Obrázek 3 - Struktura krizového řízení v USA na úrovni státu, převzato z [18] 
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5.2 Cvičení s tématikou výpadku elektrické energie  

Na rozdíl od České republiky však USA považuje „blackout“ za reálnou hrozbu a aktivně se 

zabývá přípravou na krizovou situaci s touto tématikou a výsledkem tak jsou již dvě 

uskutečněná rozsáhlá cvičení (GridEx 2011 a 2013), do kterých byly zapojeny všechny 

orgány krizového řízení a hlavním iniciátorem obou cvičení byl provozovatel distribuční a 

přenosové soustavy, společnost NERC. Smyslem těchto cvičení tak bylo simulovat událost 

k zjištění reakce schopnosti a zvládání předávání informací mezi jednotlivými orgány. 

 

GridEx 2011 

16. listopadu 2011 začalo 2 denní rozsáhle cvičení s tématikou výpadku elektrické energie. 

Cvičení bylo zaměřeno spíše na připravenost proti kybernetickým útokům zaměřeným na 

elektroenergetickou síť s cílem posílit připravenost a akceschopnost krizových orgánů na 

podobnou situaci a poskytnout tak podklady pro inovaci vnitřního bezpečnostního 

programu. Součástí scénáře byla přetrvávající hrozba šířící se přes hromadný napájecí 

systém (tzv. BPS). Tvůrcem cvičení byla společnost NERC, která do cvičení zahrnula 

klíčové státní agentury jako například Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), FBI, 

Ministerstvo energie (DOE) a mnoho dalších. Cvičení provázelo 8 měsíční plánování, do 

kterého byly zahrnuty všechny zúčastněné strany a probíhala tvorba návrhu cvičení, 

sestavení cvičení, nábor dobrovolníků, jež se zapojí do cvičení atd. [9] 

 

 

GridEx II 2013 

GridEx II je cvičení americké vlády na blackout za účelem zjištění co se stane, se rozpadne 

elektrická síť. Cvičení probíhalo 13. – 14. listopadu 2013. Jednalo se o největší cvičení zemí 

USA, Kanady a Nového Mexika na blackout. Scénář cvičení je postaven na výsledcích 

cvičení GridEx 2011 a skládá se ze dvou částí, kyber-ochrany a fyzické ochrany. Do cvičení 

byly zapojeny tisíce pracovníků, Úřad pro národní bezpečnost (NSA), FBI, protiteroristické 

týmy, Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), Federální agentura pro zvládání krize 

(FEMA), NERC, Národní institut standardů a technologie (NIST) a dalších několik státních 

agentur. Cílem cvičení bylo zjistit, jak tři vlády zareagují na narušení elektrické sítě, 

poškození distribuční sítě a nevyhnutelné události, které by následovaly. Cvičení zahrnovalo 

5800 hlavních elektráren a 450 tisíc mil vysokonapěťových linek. [10] 
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6. Připravenost orgánů krizového řízení na výpadek elektrické energie 

- Německo 

6.1 Systém krizového řízení v Německu 

Ve Spolkové republice je připravenost na katastrofy a jejich zvládání úlohou společnosti. 

Odpovědnost za řešení katastrof je převedena na 16 spolkových zemí, neboť SRN je 

federální republikou. Odpovědnost za provádění civilní obrany, ochrany obyvatelstva, 

legislativu ohledně zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a řešení 

katastrof přírodních i antropogenních nesou rovněž jednotlivé spolkové země. Za organizaci 

těchto služeb odpovídají okresy a svobodná města. Německý systém je založen na principu 

subsidiarity mezi státními a soukromými institucemi, což vede k tomu, že nejen státní ale i 

řada privátních záchranných organizací odpovídá za provádění záchranných prací při 

katastrofě. [6] 

 

Při záchranných akcích pracuje na místě neštěstí operační velení. Ve většině okresů a 

svobodných měst jsou vedoucí lékaři záchranné služby spolu s veliteli hasičů odpovědni za 

řízení záchranných prací. Politickou odpovědnost za krizové řízení na okresní úrovni nese 

okresní správce. Ve všech okresech i svobodných městech vytváří úřady při katastrofě 

krizové štáby (Krisenstab – KS) a Správní štáby (Verwaltungsstab VWS), které fungují 

podobně jako u nás a tvoří tak nejnižší koordinační úroveň. Na stejné úrovni se nacházejí 

rovněž Velící štáb (Führungsstab) a Technické řízení zásahu (Führungsstab und/oder 

Technische Einsatzleitung – TEL). [19] 

 

Spolkové republiky mají v rámci své legislativní pravomoci v oblasti civilní ochrany 

možnost přijmout své vlastní zákony. Na základě těchto právních předpisů tak vznikají 

situace, kdy je v různých spolkových zemích různá struktura krizového řízení. Je třeba 

poznamenat, že zejména provozovatelé kritické infrastruktury mají v různých spolkových 

zemích různé struktury krizového řízení a to jak na úrovní krajů a měst tak i na úrovni 

zprostředkujících orgánů. [19] 

 

Krizového řízení na spolkové úrovni zajišťuje, že bude zaručena koordinace oddělení 

spolkové vlády po konzultaci se zúčastněnými zeměmi prostřednictvím krizového štábu 

hlavních spolkových oddělení.  
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Například v případech pandemie, může navrhnout společný krizový štáb spolkovému 

Ministerstva vnitra a spolkovému Ministerstva zdravotnictví jednotný přístup.[19] 

 

Přenosovou soustavu v Německu reprezentují oproti Spojeným státům dvě majoritní 

společnosti a dvě minoritní společnosti. První z majoritních, společnost 50Hertz 

Transmission provozuje přenosovou soustavu ve východní a severní částí Německa. Tou 

druhou majoritní společností je TenneT TSO Germany, pokrývající valnou většinu území 

Německa.  

 

Struktura krizového řízení ve Spolkové republice Německo je patrná z Obrázek 4. 

Obrázek 4 - Struktura krizového řízení v Německu na úrovni státu, převzato z [19] 

Na rozdíl od Spojených státu v Německu dosud neproběhlo žádné cvičení s tématikou 

přerušení dodávek elektrické energie.   
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7. Připravenost orgánů krizového řízení na výpadek elektrické energie 

– Česká republika 

Česká republika se začíná tématikou narušení dodávek elektrické energie zabývat až 

v posledních 2 letech. V případě vynechání každoročních cvičení JE Dukovany a JE Temelín 

však proběhla cvičení s tématikou výpadku elektrické energie pouze dvě. Čím dál častěji je 

však toto téma skloňováno jako možná hrozba, na kterou je potřeba připravit orgány 

krizového řízení za účelem psychické odolnosti, připravenosti a čerpání zkušeností pro 

zvládnutí skutečně nastalé situace.  

 

Cvičeními orgánů krizového řízení se zabývá Ministerstvo vnitra-generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ HZS ČR) v součinnosti 

s dalšími ústředními správními úřady. Vydávají proto společně dokumenty „Plán cvičení 

orgánů krizového řízení“ (2008-2010,2011-2013,2012-2014,2013-2015). Podkladem pro 

zpracování tohoto dokumentu byly zákon č. 240/2000 sb. o krizovém řízení a Zásady pro 

přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení. I přesto, že tyto dokumenty stanovují 

střednědobý výhled velké většiny cvičení OKŘ v ČR, žádné z těchto cvičení se tematicky 

nezabývá výpadkem elektrické energie – „blackoutem“!  

7.1 Systém krizového řízení v České republice 

Systém krizového řízení je v České republice rozdělen do čtyř úrovní. Krizové řízení na 

úrovni obce, ORP, kraje a státu. Pro krizové řízení v kraji jsou určujícími celky "Orgány 

kraje" a "Orgány krizového řízení kraje" sjednocené v krizovém řízení vedoucí úlohou 

hejtmana. Podle legislativy se mezi "Orgány krizového řízení kraje" řadí hejtman, HZS kraje 

a Policie ČR. Hejtman zřizuje bezpečnostní radu kraje jako poradní orgán pro přípravu na 

krizové situace a krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací [29]. 

Obdobně funguje systém krizového řízení na všech čtyřech úrovních. Na úrovni státu se 

hlavním koordinačním (nejvyšší úroveň) orgánem stává Ústřední krizový štáb v 

těchto případech:  

 

 Pokud rozsah mimořádné události zasahuje území více krajů 

 Kdy koordinace jednotek na úrovni jednoho kraje je nedostačující  

 Kdy síly a prostředky v rámci daného kraje jsou nedostačující 

 Při bezpečnostních akcích většího rozsahu 
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V České republice je provozovatelem energetické přenosovou soustavy společnost ČEPS, 

a.s. Společnost ČEPS dnes spadá plně do vlastnictví státu (resp. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu). Na poli distribuční soustavy a rovněž i v případě tvoření našeho konceptu cvičení 

OKŘ na výpadek elektrické energie je to pak firma ČEZ distribuce, a.s. Systém krizového 

řízení pro řešení krizových situací v České republice vychází z níže uvedeného schématu 

(viz Obrázek 5). 

7.2 Cvičení s tématikou výpadku elektrické energie 

V České republice je distribuční a přenosová soustava dimenzována poněkud jinak než 

v některých zahraničních státech nebo Americe. Taktéž v České republice jsou příčiny 

blackoutu způsobené převážně přírodními živly. To však nevylučuje možnost vzniku 

rozsáhlého blackout, jenž by mohl ohrozit infrastrukturu a každodenní činnosti obyvatelstva. 

Česká republika začíná až v posledních letech věnovat pozornost této problematice a 

výsledkem tak bylo cvičení Restart 2013. Tohoto cvičení se však zhostilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a ne krajské orgány, Ministerstvo vnitra nebo provozovatel distribuční 

či přenosové soustavy u nás jak by se dalo čekat. Proto níže popíšu návrh, jakým způsobem 

by mělo být takové cvičení tvořeno a kdo by měl být zpracovatelem a schvalovatelem.  

Obrázek 5 - Struktura krizového řízení v České republice 
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Restart 2013 

Nezávisle, na výše zmíněném dokumentu Ministerstva vnitra vzniklo cvičení s názvem 

Restart 2013, na kterém se podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu (vyhlašovatel cvičení), 

základní složky IZS, ČEPS, a.s, ČEZ distribuce, a.s, krizové štáby Pardubického a 

Královehradeckého kraje a veřejnoprávní média. Scénářem cvičení byla simulace poškození 

stožáru vysokého napětí v kombinaci s výpadky elektrické energie v Evropě a požárem 

poškozeného vedení napětí na trase Kraslíkov – Prosenice. V rámci scénáře tak bylo 

pomyslně 700 tisíc obyvatel postiženo výpadkem. Cvičení rovněž zahrnovalo i nácvik 

výstavby náhradní přenosové trasy vedení elektrické energie. [12] 

 

Blackout 2014 

Nově se začalo „blackoutem“ zabývat i hlavní město Praha, které plánuje vnitrostátní cvičení 

krajské úrovně na únor 2014. Cvičení se uskuteční z podnětu primátora hl. m. Prahy a 

iniciačním zdrojem k tomuto kroku byl požár na rozvodně Chodov v červnu 2013 jež měl 

za následek Blackout 1/3 města Prahy. Cílem cvičení by tedy mělo být zjištění jaká je 

akceschopnost a reakce orgánů krizového řízení, vybraných úřadů, orgánů hlavního města a 

základních složek IZS. Praha je v běžném provozu napájena třemi vstupními rozvodnami v 

Řeporyjích, na Chodově a v Malešicích. Východní část města je zásobena elektřinou z 

rozvodny "Čechy Střed" u Mochova. Cvičení „BLACKOUT 2014“ řeší dlouhodobé plošné 

přerušení dodávek elektrické energie, ke kterému dojde na území hl. m. Prahy a částečně i 

na území Středočeského kraje. Cílem cvičení je ověřit funkčnost systému předávání 

informací (vyrozumění) mezi základními a ostatními složkami IZS, připravenost systému 

varování obyvatelstva a procvičit svolání a činnost krizového štábu hl. m. Prahy. [26] 

7.3 Dílčí závěr 

Jak již bylo několikrát nastíněno, stěžejními orgány pro tvorbu cvičení s tématikou blackoutu 

by měly být provozovatelé distribuční soustavy na území kraje ve spolupráci s orgány 

krizového řízení nebo krajem, podobně jako tomu je v Americe. Schvalovací proces 

takových to plánů by mělo mít na starosti Ministerstvo vnitra, po předložení konceptu 

cvičení od Bezpečnostní rady daného kraje, jež vytvořil koncept cvičení ve spolupráci 

s majiteli distribučních a přenosových soustav a orgány krizového řízení v daném kraji. 

Rovněž by tyto plány měly být zařazeny do Plánů cvičení orgánů krizového řízení.  
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8. Koncept cvičení orgánu krizového řízení 

8.1 Úvod do konceptu 

Za koeficientem délky výpadku elektrické energie v podstatě stojí dva hlavní faktory. 

Prvním faktorem je doba, po kterou je zdroj elektrické energie pro danou oblast vystaven 

příčině způsobující jeho nefunkčnost nebo funkčnost ve značně omezené míře a rozsah 

v jaké míře tato příčina působí. Druhým a z našeho pohledu důležitějším faktorem je způsob, 

jakým se orgány krizového řízení ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy a 

jinými subjekty dokáží vypořádat s mimořádnou událostí. K zajištění lepšího výsledku u 

druhého faktoru slouží právě cvičení s tématikou výpadku elektrické energie. S realizací 

takovéhoto cvičení se očekává zlepšení řešení krizové situace v těchto aspektech: 

 

 Zlepšení komunikace mezi dodavatelem, odběratelem elektrické energie a orgány 

krizového řízení a jinými dotčenými subjekty 

 Zlepšení reakce schopnosti a připravenosti na tento typ krizové situace 

 Minimalizování doby blackoutu a snížení dopadů v důsledku blackoutu 

 Připravenost strategicky důležitých prvků v dané oblasti na blackout 

 

Abychom mohli aplikovat koncept cvičení na výpadek elektrické energie je potřeba vytvořit 

scénář události. Scénář události musí vycházet ze skutečného území. Pro náš koncept 

vycházíme z události, jenž se odehrála ve městě Bohumín v létě 2010, kdy hrozilo a na 

některých místech i došlo k výpadku dodávky elektrické energie. Aby koncept cvičení 

simuloval opravdový rozsáhlý blackout ohrožující každodenní činnost obyvatelstva a 

infrastruktury, mohou být některé údaje nebo situace vykonstruovány pro potřeby konceptu, 

aby bylo tak naplno demonstrováno riziko rozsáhlého blackoutu. Pro potřeby naší práce, je 

potřeba se nejprve seznámit s charakteristikou distribuční sítě ve městě Bohumín a okolí a 

problematikou území ORP Bohumín jako takového.  

 

Scénář konceptu jako takový bude tvořen z pohledu převážně tří hráčů. Dodavatele 

elektrické energie, odběratele elektrické energie a orgánů krizového řízení případně jiných 

dotčených subjektů. Těmto třem hráčům bude vytvořena problematika související 

s blackoutem a tito hráči budou reagovat v časovém sledu na nastalé situace a hledat řešení 

krizové situace. 
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8.2 Situace při povodních 2010  

Situace, jenž nastala v roce 2010 na území ORP Bohumín silně poukázala na nepřipravenost 

OKŘ proti hrozícímu výpadku elektrické energie. I přes nepříznivě vyvíjející se situaci, 

k masivnímu výpadku nedošlo, avšak scházelo opravdu málo. Tato situace nám poslouží 

jako výchozí scénář pro koncept cvičení orgánů krizového řízení s tématikou výpadku 

elektrické energie. 

 

Větrná smršť, která se spolu se silným a intenzivním deštěm 16. a 17. května 2010 prohnala 

Moravskoslezským krajem, ničila na řadě míst elektrická vedení a způsobila výpadky 

proudu. Přerušení dodávek elektřiny bylo zaviněno poryvy velmi silného nárazového větru 

a pády větví a stromů do vedení, což vedlo na řadě míst k poškození vodičů. Dispečink 

skupiny ČEZ na území Moravy evidoval 25 poruch na vysokém napětí a stovky poruch na 

hladině nízkého napětí. Bez dodávek elektřiny se v jednu dobu ocitlo více než 10 tisíc 

odběrných míst. Vzhledem k rozsahu škod byl v noci na 17. května vyhlášen kalamitní stav 

pro MSK. V souvislosti s trvající nepřízní počasí a stoupajícími hladinami vodních toků však 

přicházela nová hlášení. Opravy v některých lokalitách komplikoval také podmáčený, 

nepřístupný či doslova zaplavený terén, ve kterém se poruchové čety s těžkou technikou jen 

těžko pohybovaly. Na některých zaplavených místech museli energetici přistoupit, na 

základě žádosti obcí k preventivnímu vypínání distribučního zařízení z důvodů bezpečnosti 

[7]. 

  

Jednou z velmi ohrožených a rizikových oblastí byla rovněž rozvodna Bohumín Pudlov, ve 

které hladina vody stoupala extrémně rychle. Na místě zasahovaly jednotky HZS MSK, které 

pomáhaly se stavěním protipovodňových hrází z pytlů s pískem a odčerpáváním vody, aby 

nedošlo ke kompletnímu zaplavení rozvodny. Z důvodu hrozby zatopení rozvodny se vyply 

některé její části a z teplárny se zapnula pouze jedna linka na 110 VVN rozvodně a 

transformátor a pod napětí se daly uzly, jenž nebyly pod vodou. Přívody elektrické energie 

na některé uzly se prováděly tzv. přitáhnutím napájení z okolních napájecích míst. K obnově 

provozu celé rozvodny Bohumín Pudlov došlo po 3 dnech. Provoz spínací stanice Bohumín 

Jateční byl umožněn po 2 dnech.  
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8.3 Charakteristika ORP Bohumín 

Pro vytvoření konceptu cvičení orgánů krizového řízení v důsledku výpadku elektrické 

energie jsem si vybral ORP Bohumín. ORP Bohumín se nachází v Moravskoslezském kraji 

v sousedství ORP Ostrava, ORP Orlová a ORP Hlučín. Moravskoslezský kraj se skládá z 22 

obcí s rozšířenou působností. ORP Bohumín pak tvoří 10 katastrálních území, tj. Vrbice nad 

Odrou, Rychvald, Pudlov, Starý Bohumín, Nový Bohumín, Skřečoň, Záblatí u Bohumína, 

Kopytov, Věřnovice a Dolní Lutyně. Svou rozlohou 72,9 km2 se ORP Bohumín řadí na 

pozici třetího nejmenšího ORP v Moravskoslezském kraji a tvoří tak pouhých 1,43 % území 

z kraje.  Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2013 činí 38 013 obyvatel, čímž tvoří 2,77 % 

obyvatelstva Moravskoslezského kraje a řadí se tak na pozici 13. nejlidnatějšího obvodu v 

kraji. Ve městě Bohumín bylo k 1. 1. 2013 evidováno 21 726 obyvatel, což činí 63,8 % 

z celkového počtu obyvatel ORP Bohumín. Hustota obyvatelstva činí 619 os/km2. [27] 

 

Územním problémem ORP Bohumín je velké množství vodních ploch tvořící až 11% území, 

včetně dvou protékajících majoritních toků Odry a Olše. Převážně tyto dva toky ve 

spolupráci s okolními rybníky a jezery byly hlavními viníky povodní v roce 1997 a 2010. 

Komplikaci rovněž ztěžuje i fakt, že Bohumín a okolí se nachází v nížině a značná část náleží 

ke geomorfologickému celku Ostravská pánev. Faktorem, který vypovídá o plochosti území 

je průměrná nadmořská výška, která se pohybuje mezi 200-240 m n.m., s vrcholem na 

Záblatském kopci (248 m). Takovýto charakter území proto velice snadno umožňuje šíření 

povodňové vlny. Pravděpodobně nejhorší situace je v okolí Starého Bohumína, kde protéká 

řeka Odra a kde se nachází Kališovo jezero a v okolí Pudlova, kde rovněž protéká řeka Odra, 

ale také se zde nachází řeka Vrbická stružka a rybník Polášek. Situaci nepomáhá ani 

klimatická část. Po makroklimatické stránce patří území do oblasti mírně teplé až teplé, 

vlhké s průměrnou roční teplotou 8,6 °C a úhrnem srážek 769 mm/rok. Průměrný počet dnů 

se srážkami vyššími než 1 mm je 100-120 což vypovídá o velké srážkovitosti na území.  

[25][14]  
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8.4 Charakteristika distribuční soustavy ORP Bohumín 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, koncepce cvičení v mé práci je aplikována na území ORP 

Bohumín. Území SO ORP Bohumín je zásobováno dodávkami elektrické energie z rozvodné 

soustavy VN 22 kV ve správě ČEZ – Distribuce a.s., která zajišťuje dodávku el. energie k 

jednotlivým odběratelům. Hlavním napájecím bodem rozvodné soustavy 22 kV je 

transformační stanice 110/22 kV Bohumín – Pudlov (viz Obrázek 6 - BOHP), s 

instalovaným výkonem 2x40 MVA. Vedlejšími uzly jsou – Orlová, Albrechtice, 

Havířovsko, Karvinsko a Těšínsko. Jak je vidět na schématu R Bohumín Pudlov 22kV je 

Obrázek 6 - Schéma distribuční soustavy na území ORP Bohumín [30] 
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tato rozvodna napájecím uzlem pro Bohumín Skřečoň, Pudlov, Antošovice, Koblov, Vrbice, 

Záblatí, Nový Bohumín, Starý Bohumín a Rychvald. [30] 

 

Do rozvodny 110 kV Bohumín – Pudlov vedou následující linky: 

 Elektrárna Dětmarovice (napájecí linka) 

 Teplárna Ostrava (odběrná linka) 

 Doubrava (napájecí linka) 

 ŽDB (odběrná linka) 

 

Do napájecích linek musí tlačit tzv. blok z elektrárny Dětmarovice, jelikož napájecí linky 

nemohou pracovat samy o sobě. Z rozvodny Pudlov je napájena spínací stanice Bohumín 

Jateční (viz. Obrázek 6 – BOHJ). Spínací stanice Jateční má hlavní a záložní zdroj napájení 

a cílem této spínací stanice je dodávat elektrickou energii pouze pro centrum města 

Bohumín. V případě odpojení nebo poškození celé rozvodny Pudlov či významného 

narušení její části lze zajistit náhradní napájení z okolních míst. Náhradní napájení lze přivést 

z R OVET, R Dolního Benešova, R Orlové a R Albrechtice. Tato náhradní napájení nejsou 

schopna dodávat elektrickou energii pro celé území, které napájí rozvodna Pudlov, avšak lze 

jimi napájet některé vybrané uzly, zejména ty strategicky důležité jako jsou například BVO. 

Z dispečerské pozice lze ovládat většinu uzlů a zapojit tak pouze některé větve, které 

havarijní poruchové jednotky označí za způsobilé. Problém nastává s koncovými hraničními 

uzly tzv. linky na paprsku, u kterých není možnost dodávek z jiných míst tzv. kruhováním 

vedení a je nutné použít náhradní dieselové zdroje (do 400V) a to za předpokladu, že vybrané 

distribuční trafostanice nejsou např. zatopené nebo poškozené. Příkladem takovéhoto uzlu 

je území Kopytova. [30] 

 

Energetickým problémem na území ORP Bohumín je lokace rozvodné stanice Pudlov, která 

se nachází ve stejnojmenné vesnici na ulici Drátovenská. Špatná lokace rozvodné stanice 

v blízkosti řeky Odry ohrožuje na dodávkách elektrické energie v podstatě celý Bohumín a 

přilehlé výše zmíněné vesnice a města. Zatopení rozvodny znamená prakticky okamžitý 

blackout pro celý Bohumín a okolí (ten nastal například při povodních v roce 1997, kdy byla 

celá rozvodna vypnuta z bezpečnostních důvodů). Povodně v roce 1997 a 2010, jasně 

naznačily, že rozvodna Bohumín Pudlov a spínací stanice Bohumín Jateční jsou klíčové 

prvky pro dodávky elektrické energie na území ORP Bohumín.  
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8.5 Výchozí údaje pro cvičení 

Tabulka výchozích údajů pro cvičení je základním výchozím dokumentem pro přípravu a 

provedení cvičení, ve kterém vedoucí ústředního správního úřadu (státního orgánu), nebo 

pro krajskou úroveň řízení hejtman kraje odpovědný za provedení cvičení, výstižně 

charakterizuje celkový obsah cvičení. Dokument zpravidla obsahuje údaje především 

základní o: tématu, námětu, doby provedení cvičení, atd. Tyto informace ukazuje Tabulka 

1. [20] 

Název „Blackout 2015“  

Druh Cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků a provozovatelů 

distribuční soustavy 

Téma Činnost orgánů krizového řízení v podmínkách ohrožení zdroje elektrické 

energie a následného rozsáhlého blackoutu  

Námět Činnost orgánů krizového řízení při řešení narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu 

Cíle cvičení Prověřit:  
- úplnost a správnost opatření uvedených v krizových plánech a další  

zpracované dokumentaci k této problematice,  

- reálnou možnost plnění požadovaných úkolů s důrazem na síly a prostředky 

zasahujících složek IZS, spolupracujících resortů a občanských sdružení.  

 

Procvičit:  

- koordinaci součinnosti orgánu krizového řízení odpovědných ÚSÚ, krajů, 

obcí, ORP a zasahujících složek, provozovatelů distribuční soustavy a 

občanských sdružení při řešení vzniklé krizové  

situace včetně jejich podpory 

 

Zdokonalit:  
- koordinovaný způsob efektivního a rychlého řešení krizové situace  

Příprava 

cvičení 

 Odpovídá – Tajemník BR ORP 

 Připravuje – Provozovatel distribuční soustavy a orgány 

krizového řízení daného ORP 

 Součinnost – vybrané ÚSÚ, OKŘ, IZS, provozovatel distribuční 

soustavy 

Organizace a 

řízení cvičení  

 

 Řídí – Hejtman kraje 

 Organizuje – Provozovatel distribuční soustavy a orgány 

krizového řízení daného ORP 

 Účast na 

cvičení v ČR 

 Provozovatel distribuční soustavy 

 příslušníci speciálních útvarů PČR, složky IZS, operační střediska 

a stálé služby – MV, PČR,  

Doba 

provedení 

2. čtvrtletí 2015 

Tabulka 1 - Tabulka výchozích údajů pro cvičení, upraveno z [4] 
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8.6 Námět cvičení 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, výchozí situace pro scénář bude vycházet z událostí roku 

2010 na území ORP Bohumín (viz. 8.2 Situace při povodních 2010), kdy území bylo 

zasaženo vytrvalými letními dešti a hrozilo zatopení spínací stanice Jateční a rozvodny 

Bohumín-Pudlov. Z charakteristik vyplývajíce by se tak ocitlo celé území ORP Bohumín a 

zhruba 22 tisíc obyvatel bez dodávek elektrické energie. Scénář našeho cvičení začíná před 

fiktivním blackoutem a zasazuje se do situace, kdy začaly letní vytrvalé deště, stoupá hladina 

vodních toků a hrozí zatopení rozvodny Bohumín – Pudlov a spínací stanice Bohumín – 

Jateční. Začátek cvičení je stanoven na 17. 5. 2015 a ukončení cvičení na 19. 5. 2015.  

 

8.7 Harmonogram cvičení 

Harmonogram zpravidla zahrnuje opatření nezbytná k zabezpečení včasné a úplné přípravy 

cvičení s vymezením lhůt a odpovědnosti za jejich plnění. [20] 

 

Harmonogram cvičení jako takový bývá zpravidla zpracováván prostřednictvím tabulky, 

kterou vypracovává zpracovatelský tým vytvořený z odborníků na řešenou problematiku 

s dostatečným časovým předstihem (nejčastěji ročním) a schvaluje jej v našem případě 

Tajemník BR ORP. Součástí harmonogramu cvičení je rovněž stanovení termínu příprav 

plánovacích porad a rovněž také termínů provedení těchto plánovacích porad. 

Bezpodmínečnou součástí je také datum provedení cvičení a zpracování a předložení návrhu 

vyhodnocení cvičení. Počet plánovacích porad není striktně stanoven a jejich počet se řídí 

pouze potřebami cvičení. Na plánovacích poradách se projednává následující: 

 

1. Plánovací porada - projednání Výchozích údajů o cvičení (Záměr) a Harmonogramu 

přípravy cvičení 

2. Plánovací porada - projednání návrhu Plánu provedení cvičení, Námětu cvičení a Plánu 

řízení cvičení 

3. Plánovací porada – projednání průběhu cvičení s důrazem na reálnou činnost a případné 

ukázky cvičících složek 

4. Plánovací porada – projednání stavu připravenosti ke cvičení a přijetí opatření 

k odstranění případných nedostatků. [20] 
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8.8 Plán provedení cvičení 

Plán provedení cvičení je souhrnným dokumentem vytvářejícím podmínky pro 

organizované provedení cvičení, splnění stanovených cílů, procvičení všech učebních úkolu 

a zabezpečení efektivního řízení cvičení, je hlavním dokumentem používaným k řízení 

cvičení [20]. V následující kapitole je vytvořen návrh Plánu provedení cvičení pro cvičení 

Blackout 2015 dle dokumentu Zásady pro přípravu a provedení cvičení OKŘ [20].  

 

Složení ředitelství cvičení a pokyny pro jeho činnost: 

 

Ředitelství cvičení je složeno ze zástupců Ministerstva Vnitra, Hasičského záchranného 

sboru MSK kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Městské policie, ČEZ 

distribuce a.s., Povodňové komise a obecního úřadu ORP Bohumín.  

 

Téma a doba provedení cvičení: 

 

Tématem cvičení je narušení dodávek elektrické energie na území ORP Bohumín v důsledku 

zatopení rozvodné stanice Bohumín Pudlov a spínací stanice Bohumín Jateční povodňovou 

vlnou vzniklou vytrvalými dešti. Provedení cvičení je stanoveno na 17. – 19. května 2015.  

 

Učební cíle a učební úkoly: 

 

Učebním cílem všech 3 majoritních účastníků cvičení je zlepšení vzájemné komunikace, 

kooperace a reakce schopnosti za účelem řešení nastalé situace. Absolvováním cvičení se 

rovněž očekává od těchto orgánů minimalizování doby blackoutu a snížení dopadů na 

přijatelné minimum do následujícího cvičení nebo skutečně nastalé situace. Učebním cílem 

odběratelů elektrické energie je zajištění lepší připravenosti objektů na možný blackout. 

 

Námět cvičení (výchozí situaci): 

 

Cvičení začíná 17. 5. 2015 v 8:00 svoláním krizového štábu ORP Bohumín. Dochází ke 

stoupání vodní hladiny na řekách Odra a Olše v blízkosti rozvodné stanice Bohumín Pudlov.  

 

Období (etapy) cvičení s výchozí situací a popisem činnosti cvičících: 

 

Cvičení se odehrává v jarním období, ve kterém převládají mohutné dešťové přívaly, a hrozí 

povodňová situace podobná té z května 2010. Cvičení je rozděleno do tří etap. První etapa 

je charakterizována převážně povodňovou situací, která přechází v druhou etapu a to 

blackout území ORP Bohumín v důsledku narušení provozuschopnosti rozvodné stanice 
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Pudlov a spínací stanice Jateční. Třetí a poslední etapou je obnova dodávek elektrické 

energie a obnovení všech funkcí infrastruktury včetně přesunu evakuovaných zpět do 

původních sociálních a zdravotních zařízení a domovů.  

 

Činností provozovatele distribuční soustavy (ČEZ distribuce a.s.) je udržování dodávek 

elektrické energie, hledání alternativního napájení pro oblasti zasažené blackoutem, 

komunikovat a podávat hlášení KŠ ORP Bohumín na vyzvání.  

 

Cílem činnosti složek IZS je provádění technické pomoci k zabezpečení ochrany 

obyvatelstva a vykonávání úkolu na vyzvání krizového štábu ORP. 

 

Od krizového štábu ORP se očekává strategické řešení situací vzniklých v důsledku povodní 

a narušení dodávek elektrické energie a ochrany BVO.  

 

Plán řízení cvičení (Scénář) 

 

Scénář cvičení byl koncipován tak, aby vzniklá krize vycházela ze skutečných události a 

aby byla řešena kooperací provozovatele distribuční soustavy daného území (ČEZ 

distribuce a.s.), orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému.  

Scénář cvičení je zpracován formou tabulky (Tabulka 2, str. 35) a obsahuje následující [20]: 

1. Astronomický čas (skutečný čas, ve kterém bude učební úkol procvičován) 

2. Typ vstupu (informace/úkol) 

3. Obsah činnosti řídícího cvičení (ředitelství cvičení), 

4. Obsah činnosti cvičících 

6. Metodickou poznámku 

Předmětem scénáře je nastavovat události průběžně tak, aby cvičící orgány hledaly řešení 

vzniklé situace a aplikovali efektivně spolupráci s ostatními orgány. Součástí scénáře je 

plánovaná evakuace nemocnice na ulici Slezské (vycházející rovněž z událostí roku 2010), 

zajišťování dodávek pitné vody, pytlů z pískem, zřizování stravovacích center, 

informačních středisek pro občany, atd. 

Součástí práce je kompletně zpracovány scénář cvičení, avšak s ohledem na to, že obsahuje 

citlivé informace týkající se postupů dodavatele elektrické energie, není zveřejněn a je 

uložen na Katedře ochrany obyvatelstva VŠB-TU Ostrava. 



 

 

Datum Čas Zpráva Obec Informace / úkol Vstupy Výstupy Řešitel Poz. 

17.5. 8:00 
Informace
/úkol 

ORP 
Bohumín 

Zahájení cvičení 17. 5. 2015 - Svolání krizového 
štábu ORP 

  OKŘ/ČEZ  

         

19.5. 5:16 informace Pudlov odčerpávání vody z jedné linky předpoklad znovuobnovení provozu 
předpokládané 
dokončení 6:45 

    

19.5. 7:30 informace Pudlov revizní zpráva v pořádku  stav k 07:30 ČEZ   

19.5. 7:33 informace Pudlov napěťová zkouška - 1 trafo v pořádku  stav k 07:33 ČEZ   

19.5 7:40 informace Pudlov 
částečné obnovení dodávek elektrické energie 
- Starý Bohumín, Jateční, Bohumín  

  stav k 07:40 ČEZ   

19.5. 7:16 informace Pudlov odčerpávání vody z celé rozvodny předpoklad znovuobnovení provozu 
předpokládané 
dokončení 16:00 

    

19.5. 11:29 informace Jateční obnovení dodávek elektrické energie - Jateční Zásobeno centrum Bohumína Stav k 11:30 ČEZ   

19.5. 12:00 informace Pudlov 
přepínání napětí na Dolní Lutyně, Záblatí, 
Skřečoň (Odpojení: Starý Bohumín, Jateční, 
Bohumín) 

Dlouhodobé přerušení dodávek 
elektrické energie 

stav k 10:00 ČEZ  

         

17.5. 15:22 Úkol 
Starý 
Bohumín 

Zajištění hlídání objektu Ochrana objektu  Pověřit MěP MěP  

         

19.5. 16:40 informace 
ORP 
Bohumín 

Mobilní síť plně funkční    stav k 16:40     

17.5.  22:10 úkol  
Dolní 
Lutyně 

nutná evakuace - ul. Komenského, 
Třanovského, Na Farském 

  
vytipovat a 
zpohotovovat 
evakuační střediska 

JPO/PČR   

17.5. 23:59 informace 
ORP 
Bohumín 

Ukončení cvičení pro den 17. 5. 2015     OKŘ/ČEZ   

Tabulka 2 - Ukázka scénáře cvičení "Blackout 2015" [31] 
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8.9 Přílohová dokumentace 

Přílohovou dokumentací jsou myšleny podklady nezbytné pro provedení cvičení. V rámci 

této koncepce mezi podklady pro cvičení patří seznam bezpečnostně významných objektů, 

schéma komunikace mezi OKŘ a distributorem elektrické energie a ostatními účastníky 

cvičení a Plán obnovy aktivovaný v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie.  

 

Konkrétní schéma komunikace mezi orgány krizového řízení, dodavatelem elektrické 

energie a ostatními orgány za krizového stavu vzniklého v důsledku přerušení dodávek 

elektrické energie popisuje níže uvedené schéma (Obrázek 7). 

 

Obdobně jako za orgány krizového řízení řeší krizovou situaci krizového štáby, tak za 

společnost ČEZ distribuce a.s., jsou to centrální a oblastní krizové štáby. V návaznosti na 

mimořádné události a krizové stavy spolupracují s vnějšími subjekty:  

 

 na vyzvání s krizovými orgány státní správy ČR 

 na vyzvání s povodňovými orgány obcí 

 podle potřeby s orgány IZS dle zákona č. 239/2000 sb., 

 na vyzvání s krizovými orgány MPO a ostatních dotčených rezortů [15] 

Obrázek 7 - Schéma komunikace mezi OKŘ, ČEZ distribuce a.s. a ostatními orgány za krizové situace 
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Bezpečnostně významné objekty 

Bezpečnostně významnými objekty rozumíme objekty, které jsou za krizového stavu 

důležité ze strategického hlediska. Mezi bezpečnostně významné objekty řadíme budovy 

základních složek IZS, objekty sloužící jako evakuační střediska, obchodní řetězce, 

chemické závody či objekty u kterých se v případě ohrožení očekává nutná evakuace 

(například domovy pro seniory), atd. Seznam BVO pro území ORP Bohumín vypisuje 

Tabulka 3. 

Č. Název objektu Adresa 

1 Městský úřad Bohumín Masarykova 158 

2 Městská nemocnice Slezská 207 

3 HZS Čs. armády 1141 

4 Bochemie Lidická 326 

5 České dráhy - žel. stanice Adama Mickiewicze 

6 Hotel Elba Čs. armády 305 

7 Hotelový dům Crystal Mládežnická 516 

8 Domov pro seniory Slezská 23 

9 Domov pro seniory Šunychelská 1159 

10 Albert Čs. Armády 499 

11 AQM Čs. Armády  133 

12 Kaufland 9. května 1197 

13 Lídl Šunychelská 1232 

14 Penny Market Bohumínská 1935 

15 PČR ul. 9. května 658 

16 ZZS Bohumín Šunychelská 1159 

17 Pekárna Orlovská 476 

18 Nemocnice s poliklinikou Čáslavská 1176 

19 Dětský diagnostický ústav Šunychelská 463 

20 Čistička odpadních vod Šunychelská, Bohumín 735 81 

21 ČEZ distribuce – Elektrorozvodna Drátovenská ulice 

22 Rockwool a.s. Cihelní 769, Bohumín 3 

Tabulka 3 - Seznam bezpečnostně významných objektů  
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Plán obnovy 

Společnost ČEZ distribuce a.s., jakožto dodavatel elektrické energie disponuje tzv. Plánem 

obnovy. Aktivováním plánu obnovy se uplatňuje obecný postup pro obnovení dodávky 

v případě rozsáhlých poruch: 

 

 Obnovení se provádí podle napěťových úrovní vvn, vn, nn 

 Pokud není možné obnovit dodávku elektřiny do postižené oblasti jako celku do 

napěťové úrovni zapojení před vznikem událost, přistupuje se na náhradní napájení 

po vedeních nižších napěťových úrovní 

 Při obnově dodávky na stejné napěťoví hladině jsou upřednostnění odběratelé, 

jejichž převažující činnost je v oblasti výkonného zdravotnictví, ústavy sociální péče, 

stacionáře apod., telekomunikací a poštovních služeb, správy vodohospodářských 

děl a dodávky pitné vody, obrany státu, hlubinných dolů, civilní letecké dopravy, 

provozování veřejné dráhy a veřejné drážní dopravy, v městské hromadné dopravě, 

v objektech a zařízeních Ministerstva vnitra, Policie České republiky a hasičského 

záchranného sboru, na odběratele zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny 

v případech, kdy odebíraným výkonem je zajišťována technologie výroby elektřiny 

a kde by mohla být ohrožena jaderná bezpečnost jaderných zařízení, a dále v době 

krizových stavů na subjekty hospodářské mobilizace a dodavatelů nezbytných 

dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace 

 Ve smyslu platné metodiky společnosti ČEZ distribuce a. s., jsou pravidelně 

informovány subjekty krizového řízení a spolupracující držitelé licencí [13] 
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9. Závěr 

Z teoretické roviny práce je patrné, že narušení dodávek elektrické energie je závažným 

problémem nejen v oblasti ochrany obyvatelstva. Smyslem práce bylo rovněž poukázat na 

důležitost této problematiky a nutnost vypracování havarijního plán pro jednotlivé kraje.  

 

V rámci teoretického vymezení řešeného problému byly definovány důležité základní 

pojmy. Ve své práci jsem se rovněž věnoval otázce co je to Blackout a jaké jsou jeho dopady 

na různé prvky infrastruktury. Součástí práce je rovněž seznámení s pojmem cvičení, k čemu 

slouží a jaké jsou u nás cvičící orgány.  

 

 Při analýze a srovnání systému krizového řízení ve Spojených státech amerických, Spolkové 

republice Německo a České republice jsem dospěl k závěru, že nejvíce se této problematice 

věnují Spojené státy, které provedly již dvě velké mezistátní cvičení, kterého se účastnilo 

obrovské množství subjektů a orgánů státních i nestátních. Naproti tomu v České republice 

se tomuto problému věnovala cvičení Restart 2013 a Blackout 2014, která se však od sebe 

výrazně lišila průběhem, vyhlašovatelem i námětem.  

 

Z druhé části bakalářské práce a charakteristiky situace na území ORP Bohumín je patrné, 

že je potřeba realizovat projekty na zvýšení odolnosti rozvodné stanice Pudlov, na jejichž 

dodávkách elektrické energie je závislé prakticky celé území ORP Bohumín.  

 

Praktický přínos by v tomto ohledu mohlo cvičení provedené na území ORP Bohumín. 

Z toho důvodu jsem v druhé části práce vypracoval koncept cvičení orgánů krizového řízení 

a scénář, který by mohl posloužit jako podklad ke skutečnému časovému scénáři cvičení.  
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BRS   Bezpečnostní rada státu 

BVO   Bezpečnostně významné objekty 
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IBC   Integrované bezpečnostní centrum 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JE   Jaderná elektrárna 

JOC   Join operation center 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo Vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného 

sboru ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NATO   North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 
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USA) 

NIST National Institute of Standards and Technology (Národní institut 

standardů a technologie) 

NSA   The National Security Agency (Národní bezpečnostní agentura) 

OKŘ   Orgány krizového řízení    

ORP   Obec s rozšířenou působností 

SOC   State operation center 

UKŠ   Ústřední krizový štáb 

V(V)N   Vysoké (vysoké) napětí 


