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ANOTACE 

SOLÁNSKÁ, Michaela. Nouzové přežití obyvatelstva při dlouhodobém narušení 

dodávek elektrické energie. [Bakalářská práce]. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta Bezpečnostního inženýrství. 2011. 52 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou nouzového přeţití obyvatelstva při 

dlouhodobém narušení dodávek elektrické energie. V první kapitole své bakalářské 

práce se zabývám právní úpravou, historií dané problematiky, hrozbami způsobujícími 

dlouhodobé výpadky elektrické energie a energetickou bezpečností konečných 

uţivatelů. V druhé kapitole je řešena analýza hrozeb způsobujících dlouhodobé výpadky 

elektřiny, analýza řešené problematiky v České republice a analýza opatření pro řešení 

blackoutů v evropských zemích. V poslední kapitole navrhuji opatření na zlepšení 

nouzového přeţití obyvatelstva při dlouhodobém narušení dodávek elektrické energie 

v České republice. 

Klíčová slova: Ochrana obyvatelstva; Nouzové přeţití; výpadek elektrické energie; 

analýza hrozeb. 

 

ANNOTATION 

SOLÁNSKÁ, Michaela. Emergency Survival of Population in the Case of Long-

Term Electricity Supply Disruption. [Bachelor thesis]. VSB – Technical university 

Ostrava, Faculty of Protective engineering. 2011. 52 p. 

Thesis deals with the emergency survival of the population in a long-term disruption in 

electricity supply. The first chapter of the thesis is engaged in the law, the history of 

the issue, long-term threats causing power outages and energetic security of end users. 

The second chapter deals with the analysis of threats causing long-term power outages, 

the analysis of mentioned problems in the Czech Republic and the analysis of possible 

precautions for the blackout solution in European countries. The last chapter proposes 

precautions for the improvement of the emergency population survival during a long-

term disruption of the electricity supply in the Czech Republic. 

Key words: Civil protection; emergency survival; power failure; threat analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době je obyvatelstvo závislé na elektrické energii. Elektrická energie 

podmiňuje obyvatelnost objektů a funkci kritické infrastruktury, narušení sluţeb 

kritické infrastruktury ohroţuje základní potřeby člověka a také funkčnost státu. 

Proč nás zajímá výpadek elektrické energie? Jelikoţ je elektrizační síť nejzranitelnější 

a bez elektrické energie by nefungovaly další oblasti (např. systém dodávky vody, 

komunikační a informační systémy, bankovní a finanční sektor apod.)a nastal by totální 

kolaps. K výpadku můţe dojít během několika sekund, za tuto dobu se však nestačí sejít 

krizový štáb k řešení krizové situace. Proto je třeba mít předem vypracovány 

a automatizovány alespoň základní postupy. 

Bakalářská práce je směřovaná do tří prioritních oblastí, a to na oblast prevence 

výpadku elektrické energie, oblast obnovy dodávky elektrické energie a oblast 

nouzového přeţití obyvatelstva. 

V rámci práce bude provedena analýza hrozeb způsobující dlouhodobé výpadky 

elektrické energie a stávajících opatření v oblasti nouzového přeţití. Následně budou na 

základě poznatků z vybraných evropských zemí vytyčeny oblasti prioritního 

zabezpečení. 

V závěru práce a cílem práce je vypracovat návrh na zlepšení opatření nouzového 

přeţití obyvatelstva při dlouhodobém narušení dodávek elektrické energie v České 

republice.  
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REŠERŠE LITERATURY 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [22] 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, 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 krizových stavů.  

 

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. [20] 

Tato vyhláška se vztahuje ke sloţkám integrovaného záchranného systému a jejich 

koordinaci při společném zásahu. Ve vyhlášce je vymezen přehled základních opatření 

nouzového přeţití. Jsou zde uvedeny úkoly operačních a informačních středisek, obsah 

a zpracování dokumentace IZS i podrobnosti o stupních poplachového plánu. Další 

informace se týkají zásad zpracování a pouţívání havarijních plánů, krizovou 

komunikaci a spojení v IZS.  

 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. [21] 

Vyhláška upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování 

právnických a fyzických osob o moţném ohroţení. Vyhláška stanovuje způsob a rozsah 

ochrany obyvatelstva, způsob provádění evakuace a ukrytí, dále poţadavky na územní 

plán a stavební dokumentaci u staveb.  

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1 vydání. Ostrava: Edice SPBI 

SPEKTRUM, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. [14] 

Autorka se v této publikaci zabývá komplexně ochranou obyvatelstva v České 

republice. Jsou zde popsány jednotlivé úkoly k ochraně obyvatelstva včetně 

problematiky nouzového přeţití obyvatelstva.  
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BENEŠ, I., et al. Blackout : informační příručka. Praha: CITYPLAN SPOL s. r. o, 

2007. 20 s. [1] 

Informační příručka přináší informace získané při řešení koncepční etapy projektu 

"Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku 

přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel“. Projekt se zabývá 

prevencí společnosti proti dopadům takového výpadku. [1] 

 

BENEŠ, I., et al. Energetická bezpečnost. Praha: CITYPLAN spol. s. r. o, 2007. 

36 s. ISBN 987-80-254-1244-2. [2] 

Stejně jako informační příručka Blackout, přináší energetická bezpečnost podnětné 

informace získané při řešení analytické etapy projektu „Zvýšení odolnosti distribuční 

soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem 

zvýšení bezpečnosti obyvatel.  

 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005. 20 s. [18] 

Tento typový plán charakterizuje krizové situace a moţnosti jejího výskytu a dopady na 

území. Popisuje typové postupy, zásady a opatření řešení krizové situace v době vzniku 

hrozby, při vzniku a při likvidaci následku krizové situace. Dále popisuje činnost 

jednotlivých výrobců elektrické energie, územních správních úřadů a Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Stanovuje preventivní opatření a odpovědnost za řešení krizové 

situace.  
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1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole se zabývám právní úpravou, historií dané problematiky, hrozbami 

způsobujícími dlouhodobé výpadky elektrické energie a energetickou bezpečností 

konečných uţivatelů. 

1.1 Definice důležitých pojmů 

V problematice nouzového přeţití při dlouhodobém narušení dodávek elektrické energie 

je důleţité přesné definování některých pojmů, aby nedošlo k  jejich záměně nebo 

k nesprávnému pochopení. V této teoretické části jsou vysvětleny nejčastěji pouţívané 

pojmy v mé práci. 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jejich funkce by mělo závaţný dopad na bezpečnost 

státu, zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu. [14] 

Ochrana obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany. Plnění úloh civilní 

ochrany se rozumí varování, evakuace, ukrytí, nouzové přeţití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. [22] 

Energetická bezpečnost 

Definujeme jako zajištění kontinuity nezbytných dodávek energie a energetických 

sluţeb pro zajištění zájmů státu. Z hlediska energetické bezpečnosti je nejkritičtější 

oblastí subsystém konečných spotřebitelů, protoţe přerušení dodávek energie velkého 

rozsahu právě na straně spotřebitelů dochází k rozvoji a vzniku  KS a k ohroţení 

chráněných zájmu státu. [2] 

Energetická bezpečnost je ovlivňována zejména riziky v oblasti primárních zdrojů, 

jejich zabezpečení, přístup k neobnovitelným surovinám a jejich přepravním trasám, 

zmírňuje stát v rámci zahraniční politiky. Přerušením dodávek spotřebitelům můţe 

nastat krizová situace. Riziko v této oblasti nesou odběratelé energie a vzniklé krizové 

situace řeší stát s pomocí IZS na principu ex-post. Energetické společnosti provádějí 
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energetické transformace (elektrárny, teplárny, apod.) a dopravy energie (ropovody, 

teplovody, apod.). Jejich rizika v této oblasti nesou vlastníci energetických 

společností. [2]  

Elektrická energie 

Elektřina se získává přeměnou jiné formy energie. Základem pro výrobu elektrické 

energie jsou přírodní zdroje, zejména uhlí, ropa, plyn, uran, voda, ale také sluneční 

záření a vítr. V mnoha případech se elektrická energie z jiných zdrojů získává několika 

stupňovou přeměnou. Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován 

sloţitou přenosovou soustavou. Z výrobního zdroje do místa spotřeby a k jednotlivým 

spotřebičům se elektřina dopravuje elektrickým vedením. Vyrobenou elektřinu není 

moţné dlouhodobě skladovat a vyrábět ji do zásoby na sklad jako jiné zboţí. [2] 

Blackout 

Blackout je porucha elektrické sítě, která je spojena s přerušením zásobování rozsáhlých 

území elektřinou Plošný výpadek elektřiny na velkém území je kritická událost pro celá 

města, regiony, státy, kontinenty.   

Hlavními příčinami jsou obvykle: [1] 

 Chyby v koordinaci při propojení národních energetických soustav. 

 Příčiny způsobené technickým stavem sítě. 

 Při vysokých teplotách je vlivem bezvětří minimální produkce větrných 

elektráren a jejich výkon je nahrazován přenosem elektřiny z jiných zdrojů, 

často na velké vzdálenosti. 

 Vysoká teplota vzduchu, navíc nízké průtoky a vysoká teplota vody v řekách 

sniţují dostupný výkon u vodních i parních elektráren. 

 Vysoká spotřeba, v letních měsících vlivem stále rostoucího pouţívání 

klimatizace, v zimě přímotopů. 

 Zatíţením přenosových systému – zvětšení průhybů vodičů a moţnost kontaktu 

s vegetací. 

Grayout 

Nejde o vypnutí ale o rotující sníţení odběru elektřiny na bezpečnostní minimum. Nebo 

také rozpad přenosové sítě na ostrovní systémy, kdy se stane z blackoutu grayout 
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zajišťující nezbytné mnoţství elektřiny a umoţňuje zachovat funkci domova jako 

útočiště k přeţití KS. [1] 

Nouzové přežití obyvatelstva 

Nouzové přeţití obyvatelstva je jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva 

postiţeného mimořádnou událostí, které vyţadují provedení záchranných a likvidačních 

prací. [14] 

Krizová situace  

KS je mimořádná událost podle zákona o IZS, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení 

státu. [14] 

Mimořádná událost  

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, haváriemi, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [14] 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup základních a ostatních sloţek 

IZS při přípravě na MÚ a při provádění záchranných a likvidačních prací. (Zákon 

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

zákonů). [14] 

1.2 Právní úprava řešené oblasti 

Nařízení vlády č. 432/2010Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury.  

Z hlediska nouzového přeţití toto nařízení vlády udává průřezová a odvětvová 

kritéria k určení prvků kritické infrastruktury. Mezi odvětvová kritéria patří energetika 

a  to: [15] 

 Výroba elektřiny: 

 výrobna s celkovým instalovaným energetickým výkonem nejméně 500 

MW, 
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 Výrobna poskytující podpůrné sluţby s celkovým instalovaným 

energetickým výkonem nejméně 50 MW anebo s jejich aktivací do 15 

minut, 

  vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny 

elektřiny, 

 dispečink výrobce elektřiny. 

 Přenosová soustava: 

 vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV, 

 elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV, 

 technický dispečink provozovatele distribuční soustavy. 

 Distribuční soustava:  

 elektrická stanice distribuční soustavy o napětí 110 kV, 

 technický dispečink provozovatele distribuční soustavy. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Z hlediska nouzového přeţití se zákon zabývá přípravou na KS a jejich řešení a ochranu 

kritické infrastruktury. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, 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. [23] 

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

zákonů. 

Nouzové přeţití obyvatelstva je řešeno na základě zákona o IZS a vyhlášky MV 

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Je součástí hlavních 

opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích, které 

vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. Opatření nouzového přeţití mají 

umoţnit obyvatelstvu postiţenému mimořádnou událostí překonat určité časové období 

v nestandardních podmínkách. Zákon ukládá HZS plnit úkoly  pro zabezpečení 

záchranných a likvidačních prací, kde je mimo jiné uvedena povinnost organizovat 

a koordinovat nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami 

a dalšími nezbytnými prostředky k přeţití obyvatelstva. [22] 
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Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

Zákon vytváří podmínky, aby v krizových situacích byly zabezpečeny nezbytné 

dodávky výrobků, prací a sluţeb, bez nichţ nelze překonání krizových stavů zajistit. 

Slouţí ke sníţení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií nebo usměrnění 

jejich spotřeby v souladu s krizovými plány. Město potřebuje v krizové situaci pro 

přeţití obyvatelstva pitnou vodu, potraviny, teplo, odvoz odpadků a nezbytné mnoţství 

elektrické energie pro chod další kritické infrastruktury. [24] 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).  

V oblasti elektroenergetiky jsou konkrétní krizová a preventivní opatření a postupy 

rozpracovány formou typových plánů podle ustanovení tohoto zákona a jeho 

prováděcích vyhlášek. Podle §11 zákona č. 458/2000 Sb. jsou energetické společnosti 

povinny vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví 

osob, majetku či zájmu na ochranu ţivotního prostředí.  [26] 

Vyhláška MOP č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 

náležitostech havarijního plánu. 

Vyhláška řeší předcházení, vznik a odstranění následků stavu nouze. Dále obsahuje 

podrobnosti ke způsobům a rozsahu omezení dodávky nebo spotřeby elektřiny. Způsoby 

omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny jsou obsaţeny ve frekvenčním, regulačním 

a vypínacím plánu. [19] 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a související předpisy. 

Zákon stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti uţití energie a vede k šetrnému 

vyuţívání přírodních zdrojů a ochraně ţivotního prostředí v ČR. Zákon popisuje tzv. 

koncepční materiály, které jsou povinné pro státní administrativu a veřejnoprávní 

administrativu. Stanovuje pravidla pro tvorbu státní energetické koncepce (SEK), 

územní energetické koncepce (ÚEK) a národní program hospodárného 

nakládání s energií a vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů, který zpracovává 

ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem ţivotního 

prostředí. [25] 
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1.3 Hrozby způsobující dlouhodobé výpadky elektřiny 

Obvyklý vznik stavu blackoutu můţe být způsoben dlouhodobou nepříznivou situací 

(např. opravy, počasí a ekonomické vlivy), vlivem lidského faktoru nebo náhodnou 

poruchou můţe vzniknout domino efekt. V tabulce 1 a 2 jsou shrnuty přírodní, 

společenské a technologické hrozby a zranitelnost energetických systémů. [5] 

 

Tabulka 1- Přírodní hrozby a zranitelnost energetických systémů [5] 

Hrozby Zranitelnost 

Zemětřesení Ohroţují energetická zařízení v postiţeném 

území 

Přívalové deště, povodně a záplavy Ohroţují energetická zařízení v zátopové 

oblasti 

Sesuvy půdy a řícení skal Ohroţují energetická zařízení v postiţeném 

území 

Lesní poţáry Ohroţují energetická zařízení v postiţeném 

území 

Bouře, orkány, tornáda, vichřice, větrné 

smrště 

Ohroţují venkovní elektrické vedení 

v postiţeném území 

Dlouhotrvající vedra a sucha Sníţení regulovatelnosti elektrizační soustavy 

a nedostatek chladící vody pro tepelné a 

jaderné elektrárny 

Sněhové bouře, kalamity, náledí, námrazy Ohroţují venkovní elektrické vedení 

v postiţeném území  

Blesky elektrické jevy v atmosféře Ohroţují venkovní elektrické zařízení a 

systémy informačních technologií 

Elektromagnetický impuls Ohroţují řídící, ochranné a dispečerské 

systémy 
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Tabulka 2- Společenské a technologické hrozby a zranitelnost energetických systémů [5]  

Hrozby Vnitřní vazby Zranitelnost 

Exploze, poţáry, destrukce 

budov 

Mohou mít příčinu v poruše 

elektrického zařízení 

Ohroţení energetického 

zařízení v postiţené oblasti 

Narušení hrází vodních děl Vznik povodně Ohroţení energetického 

zařízení v zátopové oblasti a 

regulovatelnost elektrizační 

soustavy 

Narušení dodávek plynu 

velkého rozsahu 

Narušení je tlumeno 

zásobami v podzemních 

zásobnících zemního plynu 

Ohroţuje výrobu elektřiny 

z plynových zdrojů a 

zásobování teplem 

Narušení funkčnosti 

veřejných komunikačních a 

informačních vazeb velkého 

rozsahu 

Můţe být i způsobeno 

narušením dodávek elektrické 

energie 

Narušení řízení energetických 

provozů vyuţívajících veřejné 

sítě  

Terorismus Můţe být cílem a 

prostředkem teroristických 

útoků k dosaţení jejich cílů 

Nejzranitelnější je přenosová 

část 

Narušení veřejného pořádku Vlivem blackoutu můţou být 

opuštěna města cílem 

rabování 

Krádeţe prvků energetické 

soustavy  

Násilné akce subjektů cizí 

moci proti chráněným 

zájmům moci 

Předchází zhoršená 

bezpečnostní situace 

(umoţnění mobilizace sil a 

prostředků) 

Dopad na energetickou 

soustavu k dosaţení rozvratu 

společnosti 

Hromadné postiţení osob Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu a 

následně další KI můţe vézt 

k evakuaci obyvatel 

Ztráta pracovního personálu 

 

Z rozboru hrozeb, zranitelnosti energetických systémů a dopadů vyplývá, ţe 

nejzranitelnějším energetickým systémem je elektrizační soustava a jejími 

nejzranitelnějšími prvky jsou transformátory 400/110 kV a stoţáry vedení 400 kV, které 

jsou v otevřené krajině vystaveny povětrnostním vlivům a jsou i volně přístupné 

útočníkům.   

Váţným rizikem je námraza na vedení a jejím důsledkem je strţení lan vedení. Dále 

obtíţe můţe způsobit silný vítr větší neţ 100 km/hod., který můţe způsobit pád stoţárů 

vedení a přerušení provozu schopnosti. Sesuvy půdy jsou méně pravděpodobné. 
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Zařízení choulostivá na zatopení vodou jsou rozvodny 400 kV a 220 kV (venkovní 

provedení) a transformace. Rozvodny jsou málo odolné proti cílenému teroristickému 

útoku.  

Z ţivelních pohrom patří mezi nejváţnější orkán a tvorba námrazy a pro přenosovou 

soustavu ze společenských hrozeb je nejzávaţnější vícenásobný teroristický útok. [18] 

1.4 Přehled nejvýznamnějších dlouhodobých výpadků elektriky 

Největší obavou velkých měst je dlouhodobý výpadek elektrické energie. Prvotní 

příčiny mohou být způsobeny přetíţením, selháním zařízení, selháním lidí, nebo ţivelní 

pohromou. Pokud dojde ke shodě nepříznivých událostí, můţe se událost rozvinout 

v blackout. V posledních letech se ve světě staly tyto blackouty: [17][6] 

Jáva, Bali, Indonésie 2005 

Jedním z největších blackoutů na světě patří výpadek elektřiny ze dne 18. srpna 2005 na 

ostrově Jáva a Bali. Příčinou kolapsu byly přenosové linky mezi Cilegonem a Saguling 

na západě Jávy ta vedla k domino efektu, který odstavil dva generátory v Paitonu na 

východě Jávy a šest generátorů v elektrárně Suralaya na západě Jávy. Výpadek proudu 

trval 4 hodiny a 37 minut. Celkově bylo postiţeno 100 milionů obyvatel. 

Jižní Brazílie 1999 

K výpadkům proudu došlo 11. března 1999 v Brazílii. Postiţeno bylo 75 aţ 97 milionů 

obyvatel ze sedmi států jiţní a jihovýchodní Brazílie. Příčina výpadku proudu byla 

řetězová reakce vyvolaná úderem blesku do elektrické rozvodny ve městě Bauru. 

Provoz byl obnoven za 3 hodiny a 44 minut. 

Brazílie a Paraquay 2009 

V úterý 10. listopadu 2009 dochází vlivem silných dešťů a bouře ke zkratu tří 

přenosových soustav vysokého napětí kudy proudí elektřina z elektrárny Itaipu. Přepětí 

v sítí následně vyřadilo z provozu další dvě linky a celá síť se rozpadla na několik části. 

Postiţeno bylo 18 z 26 spolkových států Brazílie včetně megalopolí Rio de Janero a Sao 

Paulo, dohromady 60 milionů lidí. 

USA a Kanada 2003 

Výpadek proudu, který postihl severovýchodní a středozápadní Spojené státy, Ontario 

a Kanadu nastal 14. srpna 2003 a měl vliv na 10 milionů lidí v Ontariu a 45 milionů 

v osmi amerických státech. Poruchy způsobené zkratem větvemi stromů, nebyly 
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operátory počítačové sítě správně zvládnuty a došlo ke kaskádovému rozvoji poruch, 

256 elektráren bylo vyřazeno z provozu.  

Itálie 2003 

Výpadek proudu ovlivnil celou Itálii s výjimkou ostrovů Sardinie a Capri - po dobu 

12 hodin a část Švýcarska po dobu 3 hodin dne 28. září 2003. Postihl celkem 20 milionů 

lidí. Příčinou bylo poškození vedení bouří a zvýšenou poptávkou po energii. 

Auckland 1998  

Nejdelší blackout na světě z roku 1998. Postihl město Auckland na Novém Zélandu. 

Výpadek trval 5 týdnů (20. 2. – 27. 3. 1998) a příčinou byly opakované poruchy na 

vysokonapěťových kabelech.  

Tabulka 3 – Největší blackouty ve světě [17], [6] 

Místo Rok Počet postiţených Délka trvání 

Brazílie a Paraquay 2009 60 milionů 4 hodiny 30 minut 

Jáva-Bali, Indonésie 2005 100 milionu 4 hodiny 37 minut 

USA a Kanada 2003 55 milionu 3hodiny - 8 dní 

Itálie 2003 55 milionu 12 hodin 

Jiţní Brazílie 1999 97 milionu 3 hodiny 44 minut 

Auckland 1998 1 milion 5 týdnů 

Česká republika  

Před rokem 2007 se ČR projevovaly spíš lokální blackouty. Aţ v roce 2007 po ničivém 

orkánu Kyrril, který ničil lesy, přišel orkán Emma 2008. Orkán Emma narušil na mnoha 

místech provoz distribučních soustav a zasáhl 1. března 2008 také přenosovou soustavu. 

Po těchto orkánech musíme připustit, ţe nejenom technologické příčiny, ale i extrémní 

meteorologické jevy se mohou stát příčinou blackoutu. Ostatní výpadky elektrické 

energie: [6]  

1. března 2008  

Nejváţnějším dopadem, který zničil 2 stoţáry vedení V430 Hradec – Chrást a 6 stoţárů 

vedení V415 Čechy střed – Chodov. Délka poškození vedení byla 2612 metrů 

a poškozeno bylo 6 stoţárů. Vybudování náhradní trasy trvalo dva týdny. 

18. října 2006 Východočeský kraj (lokální blackout) 

Večerní rozsáhlý výpadek na Královéhradecku a Pardubicku trval více neţ hodinu. 
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8. září 2006 centrum Prahy (lokální blackout) 

Centrum Prahy zasáhl velký výpadek proudu. Vypadly čtyři transformátory na rozvodně 

Praha – Střed. Po dvaceti minutách se podařilo dodávky elektřiny částečně obnovit. 

23. července 2006  

V letních měsících vlivem přetíţení sítí okolních států se změnil tok energie v ČR 

a z důvodů oprav a revizí byly vypnuty další přenosové trasy. ČEPS proto vyhlásil stav 

nouze, nejednalo se typický blackout ale o grayout. Ţádnému odběrateli nebyla dodávka 

energie přerušena. Pouze velcí odběratelé omezili odběr.  

13. -15. října 2009 lokální blackouty v celé České republice 

Lokální blackout v roce 2009 byl způsobený vlivem počasí, kdy v říjnu přišla sněhová 

kalamita a v některých oblastech napadlo aţ 50 cm sněhu. Sníh zablokoval dopravu 

a lámal stromy, které vyřadily teplárnu v Jablonci nad Nisou na řadu dní z provozu.  

1.5 Energetická bezpečnost konečných uživatelů energie 

Dnešní otevřená města a společnost je více zranitelná k narušení běţného ţivota. Ve 

větším městě postačí narušit či přerušit funkci kritické infrastruktury. Bez infrastruktury 

se ţivot ve městě za pár hodin zhroutí. Porucha nebo útok se můţou rozvinout 

v krizovou situaci přesahující kapacitu integrovaného záchranného systému. 

Zkušenost blackoutů za posledních let  

Zkušenosti názorně ukazují, jak dochází ke kaskádovému a vějířovému rozvoji 

krizových situací, které mají za následek škody na ţivotech, zdraví a majetku. Níţe 

uvádím výčet zkušeností z blackoutů během uplynulých deseti let. [2] 

Během prvních minut vypadnou všechny systémy závislé na elektřině, pokud nemají 

záloţní zdroj. Výpadky způsobily: 

 vyřazení dopravní signalizace a ţelezniční dopravy, 

 výpadek kabelových televizí, telefonních sítí a internetu, 

 ochromení provozu letišť. 

Díky výpadku tisíce lidí uvízlo v metru, výtazích, ve vlacích mimo stanice, nebo 

v autech na ucpaných silnicích. 

Během několika hodin a dnů bylo ochromeno a nastaly problémy v: 
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 bankovnictví, 

 finančním trhu, 

 elektronický platební styk, 

 zásobování vodou, 

 zásobování potravinami, 

 provoz restaurací, 

 poţáry (vlivem pouţívání svíček), 

 budovy přestaly být klimatizovány a vytápěny, 

 ambulantní péče ve zdravotnických zařízeních a lékařské sluţby, 

 dveře opatřený elektronickými zámky zůstaly otevřené (případy rabování), 

 výpadkem proudu byly aktivovány automatické protipoţární rozprašovače a ty 

promočily kanceláře. 

S týdny a měsíci má zkušenosti pouze Auckland na Novém Zélandě, kde výpadek 

trval 5 týdnů. Výpadek proudu trval tak dlouho kvůli opakovaným poruchám, které byly 

zapříčiněny nedodrţením standardů zkoušek opravovaných častí. Malé podniky musely 

vyhlásit bankrot a začít znovu. Auckland nese ekonomické ztráty aţ dodnes. Jak ztráty 

pracovních míst, tak ztráty z příjmu daní. [2] 

1.6 Dílčí závěr 

V rámci teoretického vymezení řešeného problému byly definovány důleţité pojmy. 

Dále byla řešena přibliţující právní úprava a hrozby způsobující dlouhodobé narušení 

dodávek elektrické energie. V závěru kapitoly byla nastíněna problematika energetické 

bezpečnosti konečných uţivatelů energie. 
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2 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Při zpracování práce byly pouţity tyto metody: 

 analýza,  

 dedukce, 

 deskripce, 

 komparace. 

Analýza  

Tato metoda byla pouţita v kapitole analýza hrozeb způsobující dlouhodobé výpadky 

elektrické energie, kde analyzuji: 

 hrozby způsobující dlouhodobé výpadky elektřiny,  

 řešenou problematiku v České republice, 

 opatření pro řešení blackoutů v evropských zemích. 

Dedukce 

V poslední kapitole bakalářské je z dostupných podkladů a nových poznatků vyvozen 

závěr. 

Deskripce 

Deskripce neboli popis hrozeb způsobující výpadky elektřiny jsou popsány v první 

kapitole i s přehledem největších blackoutu na světě a v České republice. 

Komparace 

Metodu komparace je pouţita v hlavní části práce v analýze hrozeb způsobující 

dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie, při srovnávání úrovně rizika se 

stanovenými hodnotami pro stanovení významnosti rizik. Výsledky komparace 

stanovených úrovní rizika se stanovenými hodnotami je uvedeno v tabulce 12. 
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3 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Analýza řešené problematiky v České republice a v evropských zemích, charakterizuje 

součastný stav dostupných opatření pro řešení výpadku elektrické energie. Tyto opatření 

řeší předcházení a vznik řešené události. Kapitola věnovaná analýze hrozeb způsobující 

dlouhodobé výpadky elektriky obsahuje vlastní řešení problému, výpočet, analýzu 

a vyhodnocení. 

Analýza je směřována do třech prioritních oblastí opatření: 

 prevence blackoutu, 

 obnova dodávky elektrické energie, 

 nouzové přeţití obyvatelstva. 

3.1 Analýza hrozeb způsobující dlouhodobé výpadky elektřiny 

Analýza rizik je proces zahrnující identifikaci a analýzu aktiv a hrozeb a následné 

stanovení pravděpodobnosti a závaţnosti dopadu těchto hrozeb na tato aktiva. 

Aktivum je vše co má pro společnost nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím 

způsobem chráněno. 

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má neţádoucí vliv na bezpečnost 

nebo můţe způsobit škodu. 

Zranitelnost je slabina nebo nedostatek, který můţe hrozba vyuţít pro uplatnění svého 

neţádoucího vlivu. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje, jak citlivé je aktivum 

na působení dané hrozby. Zranitelnost vznikne všude tam, kde dochází k interakci mezi 

hrozbou a aktivem. 

Riziko je pravděpodobnost vzniku neţádoucího účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku.  

Postup analýzy rizik: [10] 

 stanovení kritérií pro hodnocení rizik, 

 identifikace aktiv, 

 identifikace hrozeb a zdrojů hrozeb, 

 analýza hrozeb a zranitelností, 

 stanovení závaţnosti dopadu neţádoucí události, 
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 stanovení pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události, 

 stanovení úrovně rizika, 

 komparace stanovených úrovní rizika se stanovenými kritérii, 

 stanovení přijatelnosti rizik. 

Stanovení kritérií pro hodnocení rizik 

Stanovení kritérií spočívá ve stanovení: 

 kritérií hodnocení pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události, 

 kritérií hodnocení závaţnosti dopadu neţádoucí události, 

 kritérií hodnot pro stanovení významnosti rizik. 

Riziko bude vypočteno podle vztahu: 

R = ZD · P, 

kde: 

R představuje riziko působící na elektroenergetickou soustavu  

ZD představuje závažnost dopadu, která je vypočtena aritmetickým průměrem 

zranitelnosti aktiva (Z) a mírou hrozby (H) 

P představuje pravděpodobnost vzniku nežádoucí události 

Pravděpodobnost vzniku i závaţnost dopadu neţádoucí události budou hodnoceny 

stupnicí od 1 do 3, přičemţ: 

 hodnota 1 bude znamenat nejniţší pravděpodobnost vzniku a závaţnost dopadu 

neţádoucí události, 

 hodnota 3 bude znamenat nejvyšší pravděpodobnost vzniku a závaţnost dopadu 

neţádoucí události. 

 

Kritéria hodnocení pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události jsou uvedena 

v tabulce 4. Kritéria hodnocení úrovně hrozby jsou uvedena v tabulce 5. Kritéria 

hodnocení úrovně zranitelnosti aktiva jsou uvedena v tabulce 6. Hodnoty pro stanovení 

významnosti rizik jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 4 – Kritéria hodnocení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události 

Pravděpodobnosti vzniku 
Hodnota pravděpodobnosti 

vzniku 

Událost je málo pravděpodobná 1 

Událost je reálná 2 

Událost je vysoce pravděpodobná 3 

 

Tabulka 5 – Kritéria hodnocení míry hrozby z hlediska dopadů 

Hodnocení míry hrozby z hlediska dopadů Hodnota hrozby 

Dopady na elektroenergetickou soustavu jsou  minimální 1 

Dopady na elektroenergetickou soustavu jsou znatelné 2 

Dopady na elektroenergetickou soustavu jsou vysoké 3 

 

Tabulka 6 – Kritéria hodnocení úrovně zranitelnosti aktiva 

Kritéria hodnocení úrovně zranitelnosti 
Hodnota 

úrovně zranitelnosti 

Zabezpečení aktiva je vysoké úrovně,  

aktivum je jiţ vystaveno působení některých hrozeb 

s vysokou úrovní 

1 

Zabezpečení aktiva je střední úrovně,  

aktivum je vystaveno působení všech hrozeb s vysokou 

úrovní 

2 

Zabezpečení aktiva je minimální úrovně,  

aktivum je vystaveno působení většiny hrozeb 
3 

 

Hodnoty pro stanovení významnosti rizik jsou vypočteny z hodnot hodnocení  kritérií 

(tabulka 4, 5, 6), jejichţ rozsah je od 1 do 3. Hodnoty představující riziko jsou 

vypočteny aritmetickým průměrem zranitelnosti a míry hrozby vynásobené 

pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události. Hodnoty do vzorce jsou dosazovány podle 

uvedeného dolního indexu u R (riziko). Minimální hodnota rizika je 1, a maximální 

hodnota rizika je 3. 
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Rmin = ZD · P = (Z + N)/2 · P = (1 + 1)/2 · 1 = 1 

R1,5 = ZD · P = (Z + N)/2 · P = (1,5 + 1,5)/2 · 1,5 = 2,25 

R2 = ZD · P = (Z + N)/2 · P = (2 + 2)/2 · 2 = 4 

R2,5 = ZD · P = (Z + N)/2 · P = (2,5 + 2,5)/2 · 2,5 = 6,25 

Rmax = ZD · P = (Z + N)/2 · P = (3 + 3)/2 · 3 = 9 

 

Tabulka 7 – Hodnoty pro stanovení významnosti rizik 

Hodnoty Významnost rizika 

<1;2,25) Běţné riziko R1 

<2,25;4) Významné riziko R2 

<4;6,25) Vysoké riziko R3 

<6,25;9> Klíčové riziko R4 

 

Identifikace aktiv 

Jedním z kroků analýzy rizik je identifikace aktiv. Identifikovaná aktiva jsou všechna 

součástí elektroenergetické soustavy, a to: 

 Výrobní zařízení; 

 Přenosová soustava: vedení a zařízení; 

 Distribuční soustava vysokého a nízkého napětí; 

 Technický dispečink. 

Identifikace hrozeb a zdrojů hrozeb 

Identifikace hrozeb a jejich zdrojů se provádí tak, ţe se vybírají ty hrozby a jejich 

zdroje, které mohou ohrozit alespoň jedno z aktiv. Hrozby pak budou členěny do dvou 

základních skupin podle jejich původu, a to na hrozby vnitřní a hrozby vnější. 

Přehled identifikovaných hrozeb a jejich zdrojů jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8 – Přehled identifikovaných hrozeb a jejich zdrojů 

Název hrozby Zdroj hrozby Původ hrozby 

Přívalové deště, povodně a záplavy Přírodní prostředí Vnější 

Sesuvy půdy a řícení skal Přírodní prostředí Vnější 

Bouře, orkány, tornáda, vichřice, větrné 

smrště 

Přírodní prostředí Vnější 

Dlouhotrvající vedra a sucha Přírodní prostředí Vnější 

Sněhové bouře, kalamity, náledí, námrazy Přírodní prostředí Vnější 

Exploze, poţáry Zařízení, výrobny Vnější/vnitřní 

Terorismus Nepřítel Vnější 

Vandalismus Člověk Vnější 

Selhání techniky a lidského činitele Technika a člověk Vnitřní 

Nedostatek paliva  

a pohonných hmot 

Nedostatek Vnější 

Úmyslné přetíţení systému Člověk Vnitřní 

 

Analýza hrozeb a zranitelností 

V analýze je hodnocena kaţdá hrozba vůči kaţdému aktivu. U aktiva se určí míra 

hrozby vůči tomuto aktivu a zranitelnost aktiva vůči hrozbě. 

Při analýze se berou v úvahu realizovaná protiopatření. Protiopatření mohou sníţit jak 

míru hrozby, tak úroveň zranitelnost aktiva. 

Pro dvojici hrozba-aktivum (pouze těch dvojic, kde se hrozba můţe vůči aktivu uplatnit) 

se stanovuje míra hrozby a zranitelnosti. 

Stanovení míry hrozby (H) a zranitelností (Z) je součástí tabulky 9. Kde je z těchto 

hodnot vypočten aritmetický průměr. 

Stanovení závažnosti dopadu nežádoucí události 

Závaţnost dopadu je vypočtena pro kaţdou dvojici hrozba-aktivum jako aritmetický 

průměr míry hrozby (H) a zranitelnosti aktiva (Z). 

Stanovení závaţnosti dopadu neţádoucí události je uvedeno v tabulce 9. 
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Tabulka 9 – Závažnost dopadu nežádoucího rizika 

 

Popis aktiva 
Výrobní 

zařízení 

Přenosová soustava 
Distribuční 

soustava 
Technický 

dispečink 
Vedení Zařízení 

Vysokého 

a nízkého 

napětí 

Zranitelnost 

aktiva (Z) 
1 3 3 3 2 

Popis hrozby 
Míra hrozby 

(H) 
     

P
ří

ro
d

n
í 

Přívalové deště, 

povodně a záplavy 
3 2  3 3  

Sesuvy půdy a 

řícení skal 
2  2,5 2,5   

Bouře, orkány, 

vichřice, větrné 

smrště 

3  3  3  

Dlouhotrvající 

vedra a sucha 
1 1     

Sněhové bouře, 

kalamity, náledí, 

námrazy 

3 2 3  3  

S
p

o
le

če
n

sk
é 

a 
te

ch
n
o

lo
g

ic
k

é 

Exploze, poţáry 2 1,5     

Terorismus 2 1,5 2,5 2,5 2,5  

Vandalismus 1    2  

Selhání techniky a 

lidského činitele 
2 1,5  2,5  2 

Nedostatek paliva 

a pohonných hmot 
1 1     

Úmyslné přetíţení 

systému 
1     1,5 

Stanovení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události 

Pravděpodobnost vzniku je stanovována pro kaţdou dotčenou dvojici hrozba-aktivum. 

Pravděpodobnost vzniku neţádoucí události je uvedeno v tabulce 10. 
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Tabulka 10 – Pravděpodobnost vzniku nežádoucí události 

 

Popis aktiva 
Výrobní 

zařízení 

Přenosová soustava 
Distribuční 

soustava 
Technický 

dispečink 
Vedení Zařízení 

Vysokého 

a nízkého 

napětí 

Zranitelnost 

aktiva (Z) 
1 3 3 3 2 

Popis hrozby 
Míra hrozby 

(H) 
     

P
ří

ro
d

n
í 

Přívalové deště, 

povodně a záplavy 
3 3  2 3  

Sesuvy půdy a 

řícení skal 
2  1 1   

Bouře, orkány, 

vichřice, větrné 

smrště 

3  3  3  

Dlouhotrvající 

vedra a sucha 
1 1     

Sněhové bouře, 

kalamity, náledí, 

námrazy 

3 1 3  3  

S
p

o
le

če
n

sk
é 

a 
te

ch
n
o

lo
g

ic
k

é 

Exploze, poţáry 2 2     

Terorismus 2 2 3 2 2  

Vandalismus 1    1  

Selhání techniky a 

lidského činitele 
2 1  1  1 

Nedostatek paliva 

a pohonných hmot 
1 1     

Úmyslné přetíţení 

systému 
1     1 

 

Stanovení úrovně rizika 

Odhad rizika je vypočten pro kaţdou dvojici hrozba-aktivum jako součin závaţnosti 

dopadu (D) a pravděpodobnosti výskytu (P) neţádoucí události. Stanovení úrovně rizika 

je uvedeno v tabulce 11. 
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Tabulka 11 – Stanovení úrovně rizika 

 

Popis aktiva 
Výrobní 

zařízení 

Přenosová soustava 
Distribuční 

soustava 
Technický 

dispečink 
Vedení Zařízení 

Vysokého 

a nízkého 

napětí 

Zranitelnost 

aktiva (Z) 
1 3 3 3 2 

Popis hrozby 
Míra hrozby 

(H) 
     

P
ří

ro
d

n
í 

Přívalové deště, 

povodně a záplavy 
3 6  6 9  

Sesuvy půdy a 

řícení skal 
2  2,5 2,5   

Bouře, orkány, 

vichřice, větrné 

smrště 

3  9  9  

Dlouhotrvající 

vedra a sucha 
1 1     

Sněhové bouře, 

kalamity, náledí, 

námrazy 

3 2 9  9  

S
p

o
le

če
n

sk
é 

a 
te

ch
n
o

lo
g

ic
k

é 

Exploze, poţáry 2 3     

Terorismus 2 3 7,5 5 5  

Vandalismus 1    2  

Selhání techniky a 

lidského činitele 
2 1,5  2,5  2 

Nedostatek paliva 

a pohonných hmot 
1 1     

Úmyslné přetíţení 

systému 
1     1,5 

 

Komparace rizika se stanovenými kritérii 

Dalším krokem k posouzení rizik je srovnání úrovní rizika se stanovenými hodnotami 

pro stanovení významnosti rizik (viz tabulka7).   

Výsledky komparace stanovených úrovní rizika se stanovenými hodnotami je uvedeno 

v tabulce 12. 
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Tabulka 12 – Výsledky komparace stanovených úrovní rizika se stanovenými kritérii 

 

Popis aktiva 
Výrobní 

zařízení 

Přenosová soustava 
Distribuční 

soustava 
Technický 

dispečink 
Vedení 

Zaříze

ní 

Vysokého 

a nízkého 

napětí 

zranitelnost 

aktiva (Z) 
1 3 3 3 2 

Popis hrozby 
Míra hrozby 

(H) 
     

P
ří

ro
d

n
í 

Přívalové deště, 

povodně a 

záplavy 

3 R3  R3 R4  

Sesuvy půdy a 

řícení skal 
2  R2 R2   

Bouře, orkány, 

vichřice, větrné 

smrště 

3  R4  R4  

Dlouhotrvající 

vedra a sucha 
1 R1     

Sněhové bouře, 

kalamity, náledí, 

námrazy 

3 R1 R4  R4  

S
p

o
le

če
n

sk
é 

a 
te

ch
n
o

lo
g

ic
k

é 

Exploze, poţáry 2 R2     

Terorismus 2 R2 R4 R3 R3  

Vandalismus 1    R1  

Selhání techniky a 

lidského činitele 
2 R1  R2  R1 

Nedostatek paliva 

a pohonných 

hmot 

1 R1     

Úmyslné přetíţení 

systému 
1     R1 

Legenda: 

R1 – Běţné riziko 

R2 – Významné riziko 

R3 – Vysoké riziko 

R4 – Klíčové riziko 

Stanovení přijatelnosti rizik a jejich prioritizace 

Posledním krokem posouzení rizik způsobující dlouhodobé výpadky elektrické energie 

je stanovení přijatelnosti rizik a jejich prioritizace. Při analýze a komparaci byly 

vymezeny skupiny rizik, které musí být přednostně zvládány, a to klíčové riziko (R4) 

a vysoké riziko (R3). 
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Přehled rizik zařazených do skupiny R4 je uveden v tabulce 13. Přehled rizik 

zařazených do skupiny R3 je uveden v tabulce 14. Přehled významných rizik R2 je 

uveden v tabulce 15.  

Tabulka 13 – Přehled klíčových rizik působící na elektroenergetickou soustavu 

Název rizika 
Úroveň 

rizika 

Riziko povodní, záplav a přívalových dešťů na distribuční soustavu 9 

Riziko bouří, orkánů, vichřic na vedení přenosové soustavy 9 

Riziko bouří, orkánů, vichřic na distribuční soustavu 9 

Riziko sněhové bouře, kalamity, náledí a námrazy na vedení přenosové 

soustavy 

9 

Riziko sněhové bouře, kalamity, náledí a námrazy na distribuční soustavu 9 

Riziko terorismu na vedení přenosové soustavy 7,5 

 

Tabulka 14 – Přehled vysokých rizik působící na elektroenergetickou soustavu 

Název rizika 
Úroveň 

rizika 

 Riziko povodní, záplav a přívalových dešťů na výrobní zařízení 6 

 Riziko povodní, záplav a přívalových dešťů na zařízení přenosové soustavy 6 

Riziko terorismu na zařízení přenosové soustavy 5 

Riziko terorismu na distribuční soustavu 5 

 

Tabulka 15 – Přehled významných rizik působící na elektroenergetickou soustavu 

Název rizika 
Úroveň 

rizika 

Riziko poţáru a exploze na výrobní zařízení 3 

Riziko terorismu na výrobní zařízení 3 

Selhání techniky a lidského činitele na zařízení přenosové soustavy 2,5 

Riziko sesuvu půdy a řícení skal na vedení přenosové soustavy 2,5 

Riziko sesuvu půdy a řícení skal na zařízení přenosové soustavy 2,5 

 

Ostatní analyzovaná rizika byla zařazena do skupiny R1 „Běţné riziko“. 
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Výsledkem této analýzy hrozeb způsobující dlouhodobé výpadky elektřiny je seznam 

rizik, které byly rozděleny podle míry rizika do čtyř skupin: 

 Běţné riziko (skupina R1), 

 významné riziko (skupina R2), 

 vysoké riziko (skupina R3), 

 klíčové riziko (skupina R4). 

Je nutné upozornit zejména na rizika vztahující se k distribuční soustavě a přenosové 

soustavě. Bylo identifikováno 6 rizik ze skupiny R4 (klíčové riziko) a to: 

 Riziko povodní, záplav a přívalových dešťů na distribuční soustavu, 

 riziko bouří, orkánů a vichřic na distribuční soustavu, 

 riziko bouří, orkánů a vichřic na přenosovou soustavu, 

 riziko sněhové bouře, kalamity, náledí a námrazy na distribuční soustavu, 

 riziko sněhové bouře, kalamity, náledí a námrazy na přenosovou soustavu, 

 riziko terorismu na vedení přenosové soustavy. 

3.2 Analýza řešené problematiky v České republice 

Shrnující dostupná proaktivní opatření pro řešení blackoutů a nouzového přeţití 

obyvatelstva v ČR jsou řešeny plány a koncepcemi, které se zabývají předcházením 

a řešením MÚ. Jedná se zejména o havarijní plány a typový plán narušení dodávek 

elektrické energie velkého rozsahu. Strategie a cíle zvýšení odolnosti proti blackoutu 

a energetické bezpečnosti řeší státní a územní energetická koncepce 

3.2.1 Analýza prevence vzniku blackoutu 

Prevence vzniku blackoutu v České republice je řešena strategickými dokumenty a to 

státní energetickou koncepcí a územní energetickou koncepcí. Dále k určení 

postupu, předcházení a řešení MU a KS slouţí havarijní plán provozovatele distribuční 

soustavy. Utříděné informace o druzích krizové situace, jejich řešení a podklady pro 

scénář odezvy orgánů krizového řízení v České republice poskytuje typový plán 

narušení dodávek elektrické energie. 

Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce (SEK) je dokument, který stanovuje strategické cíle státu 

v energetickém hospodářství s výhledem na několik let. SEK vychází z analýzy 
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vnějšího a vnitřního okolí. Na jejím základě jsou formulována poslání, vize 

a strategické priority české energetiky. [4] 

 Připravený návrh její aktualizace z roku 2010 se zabývá hlouběji energetickou 

bezpečností a nouzovým zásobováním energiemi a palivy: 

Aktualizace SEK se opírá téţ o dva významné výzkumné projekty podpořené 

z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MPO v rámci programu trvalá 

prosperita: 

 Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku 

přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel (2A-1TP1/065). 

 Výzkum moţnosti posílení startů ze tmy pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti 

provozu ES ČR (2A-2TP1/003). 

 Obsahuje 6 strategických priorit, přičemţ jednou z nich je zvýšení energetické 

bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky 

energií v případech útoků proti kritické infrastruktuře, déletrvajících krizí 

v zásobování paliva a v případech kumulace poruch.  

Územní energetická koncepce  

Územní energetická koncepce (ÚEK) je dokument vycházející ze SEK a obsahuje 

cíle a  principy na úrovni kraje, statutárních měst a hl. m. Prahy. [4] 

Cílem ÚEK je vytvoření podmínek pro hospodárné nakládání s energií 

v souladu s ochranou ŢP a šetrné nakládání s přírodními zdroji energie.   

Na úrovni ÚEK (krajů) ve spolupráci s provozovateli přenosových, 

přepravních a distribučních soustav vypracovat program opatření vedoucích k zajištění 

schopnosti dlouhodobého ostrovního provozu elektrizační soustavy a zajištění 

nouzového zásobování všech větších sídelních celků.  

Cílové hodnoty: 

 Vybudovat řídicí systémy a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou 

všech aglomerací nad 50 tisíc obyvatel. 

 Implementovat účinné nástroje pro zamezení šíření poruch a řízený přechod do 

ostrovních subsystémů a zabezpečit nezávislou schopnost startu ze tmy 

jednotlivých ostrovů. 
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Při rozvoji distribučních soustav: 

 Zabezpečit schopnost DS v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě 

v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou 

pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. 

 V této souvislosti zajistit aktualizaci ÚEK krajů tak, aby 

směřovaly k zabezpečení schopností ostrovních provozu v havarijních situacích. 

 Vytvořit podmínky pro účast tepláren při vytváření krajských územních 

koncepcí a zabezpečení jejich úlohy v ostrovních provozech jednotlivých oblastí 

v havarijních situacích.  

Havarijní plán provozovatele distribuční soustavy 

Účelem havarijních plánů (HP) je určení postupu k předcházení vzniku a řešení 

mimořádných událostí a stavu nouze, které mohou při provozu distribuční sítě nastat.  

Povinnost vypracovat havarijní plán se vztahuje na drţitele licence na distribuci 

elektřiny provozovatele distribuční soustavy (PDS) a drţitele licence na výrobu 

elektřiny, provozující výrobny s instalovaným výkonem větším neţ 10 MW. 

Pokud je drţitel licence na distribuci elektřiny současně drţitelem licence na výrobu 

elektřiny, zpracuje havarijní plány pro obě oblasti zvlášť. 

Havarijní plán (PDS) musí být koordinován s havarijními plány provozovatele 

přenosové soustavy (PPS), sousedních PDS a příp. zahraničních partnerů. [16] 

Typový plán narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu  

Typový plán (TP) narušení dodávek elektrické energie je součástí krizového plánu, 

který zpracovává MPO. [18] 

Cílem TP je utřídění a standardizace informací o jednotlivých druzích krizových situací 

a jejich řešení pro účely krizového plánování, vytvoření databází pro informační systém 

krizového řízení a podkladů pro scénář odezvy orgánů krizového řízení v České 

republice. 

TP je návodem pro zpracování operačních plánů v rámci věcné a územní působnosti 

zpracovatele. 
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TP je zpracován odborem bezpečnosti a krizového řízení ve spolupráci s odbory 

elektroenergetiky a akciovými společnostmi ČEZ (České energetické závody), ČEPS 

(Česká přenosová soustava). 

TP má vazby na havarijní plán přenosové soustavy ČEPS, a. s., havarijní plány 

provozovatelů distribučních soustav, HP výrobců elektrické energie, KP územních 

správních úřadů a KP MPO. 

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu a narušení dodávek pitné vody velkého 

rozsahu můţou být druhotným následkem při vzniku mimořádné události, jako jsou 

například dlouhodobé výpadky elektrické energie. Tyto situace jsou také řešeny 

v typových plánech. 

Odpovědnost za krizové situace při narušení dodávek elektrické energie mají podle 

typového plánu provozovatelé, výrobci, ministerstvo průmyslu a obchodu, energetický 

regulační úřad a státní energetická inspekce podrobněji níţe:  

Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav  

 provozovatel přenosové soustavy odpovídá za zajištění systémových sluţeb pro 

elektrizační soustavu na úrovni přenosové soustavy, 

 zajišťují spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy a distribučních 

soustav, 

 provozovatel přenosové soustavy řídí likvidaci následků stavu nouze 

v elektrizační soustavě (zákon č. 458/2000 Sb., § 54, odst. 6), 

 likvidaci následků stavu nouze na určité části území státu řídí příslušní 

provozovatelé distribučních soustav (zákon č. 458/2000 Sb., § 54, odst. 7), 

 při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů 

provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav. 

Výrobci elektrické energie 

 poskytují podpůrné sluţby k zajištění provozu elektrizační soustavy, 

 řídí se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny 

připojena, a to v souladu s dispečerským řádem. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

 MPO je ústřední orgán státní správy, při zajišťování připravenosti na řešení 

krizových situací v oblasti své působnosti zpracovává krizový plán, který 

obsahuje typové plány, 

 zpracovává státní energetickou koncepci, 

 zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je 

Česká republika vázána nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních 

organizacích, 

 ve spolupráci s Ministerstvem financí realizuje finanční podporu při obnově 

majetku subjektů provozujících energetické liniové stavby, 

 vydává státní souhlas s výstavbou nových zdrojů v elektroenergetice. 

Energetický regulační úřad 

 schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav 

v elektroenergetice, která musí obsahovat základní podmínky pro uţívání 

elektrizační soustavy, provozní předpisy včetně údrţby, pravidla pro plánování 

provozu a rozvoje přenosové soustavy, havarijní plány a havarijní zásoby, 

pravidla předávání dat a informací nezbytných pro spolehlivý provoz a rozvoj 

elektrizační soustavy, 

 rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, 

 rozhoduje o uloţení povinnosti dodávek nad rámec licence, 

 rozhoduje o uloţení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické 

zařízení pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence včetně rozhodnutí 

o věcném břemeni.  

Státní energetická inspekce 

 spolupracuje s MPO při monitorování vývoje krizové situace a sledování 

postupu provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů distribučních soustav 

a výrobců elektrické energie při řešení následků stavu nouze v elektroenergetice, 

 kontroluje dodrţování zákonů č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a zákon č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření s energií. 
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3.2.2 Analýza obnovy dodávky elektrické energie  

Při rozsáhlém výpadku elektrické energie je důleţitá obnova a je potřeba věnovat 

pozornost navrţeným postupům obnovy dodávek elektrické energie a dále identifikovat 

nápravné kroky. Jak jiţ bylo zmíněno v analýze hrozeb, stav nouze nastává 

v elektrizační soustavě vlivem ţivelních událostí, havárií, teroristických činů apod., 

a způsobuje náhlý nedostatek elektřiny nebo ohroţení elektrizační soustavy, nebo 

její části. 

Opatření pro řešení výpadku elektrické energie v ČR řeší zodpovědný subjekt a tím je 

provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. Dojde-li k rozpadu elektrizační soustavy 

má ČEPS připravený plán obrany. Cílem plánu obrany je zkrácení doby trvání výpadku, 

neboť výše hospodářských ztrát uţivatelů elektrizační soustavy vzrůstá s dobou trvání 

výpadku. [7] 

Energetické společnosti jsou povinny vykonávat svou činnost tak aby nedošlo 

k ohroţení ţivota, zdraví osob, majetku či ŢP. Při řešení krizových situací postupují 

podle havarijního plánu a spolupracují při tom s orgány krizového řízení; havarijní plán 

je součástí plánu krizové připravenosti. 

Hlavní strategie obnovy soustavy po poruše typu blackout je založena na: 

 vyuţití mezinárodních propojení Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, 

 existenci několika plynových a vodních elektráren schopných startu ze tmy 

(uvedení do provozu bez napětí z vnější sítě). 

Postup obnovy napájení uživatelů přenosové soustavy po uvedené poruše je 

prováděna podle následujících priorit:  

1. vlastní spotřeba jaderných elektráren, 

2. vlastní spotřeba systémových klasických elektráren, 

3. hlavní město Praha, 

4. velké městské aglomerace, 

5. ostatní spotřebitelé. 

3.2.3 Analýza nouzového přežití obyvatelstva 

Vedle výše uvedených dokumentů řešících proaktivní opatření je nutné uvést také 

dokumenty zabývající se opatřeními reaktivního charakteru. Jedná se zejména 

o koncepci ochrany obyvatelstva a plán nouzového přeţití obyvatelstva, který řeší 

jednotlivá opatření jako např. zabezpečení dodávek vody a potravin, které vznikají jako 
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druhotný následek při výpadku elektrické energie, a řešení nouzového zásobování 

jednotlivých objektů. 

Koncepce ochrany obyvatelstva 

Koncepce ochrany obyvatelstva je dokument zásadního významu, který zohledňuje 

přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva. Z koncepce vyplývá harmonogram 

realizace opatření ochrany obyvatelstva. 

Koncepce řeší technická opatření ochrany obyvatelstva jako je i nouzové přeţití. 

Nouzového přeţití je zaměřeno na oblast organizační, oblast analýzy a přípravy na typy 

mimořádných událostí a krizových situací jako je terorismus, výpadky elektrické 

energie apod. Dále na oblast nouzového zásobování vodou a nouzového zásobování 

potravinami a modernizaci materiálu a techniky.  [13] 

Plán nouzového přežití 

Plán nouzového přeţití (PNP) obsahuje základní opatření  a úkoly pro zabezpečení 

ţivotních potřeb obyvatelstva, a to zejména  plánování, organizování a  zabezpečení: 

 nouzové ubytování, 

 nouzové zásobování potravinami, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 nouzové základní sluţby obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci a rozdělení odpovědnosti za provedení 

opatření pro nouzové přeţití obyvatelstva. 

Tato opatření jsou rozpracována v PNP, který je součástí havarijního plánu kraje. 

Opatření nouzového přeţití obyvatelstva navazují na evakuaci obyvatelstva 

z postiţeného území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo 

v zóně havarijního plánování. [9] 

Opatření nouzového přeţití jsou připravována v souladu s koncepcí ochrany 

obyvatelstva. V této koncepci je stanoveno, ţe k zabezpečení nouzového přeţití 

obyvatelstva při mimořádných událostech budou: 

 na centrální úrovni - pohotovostní kapacity pro 3 000 postiţených osob; pro 

uvedené počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich 

nouzové přeţití, 
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 na úrovni krajů - 15 kontejnerů nouzového přeţití (pro 375-750 osob). [13] 

Opatření nouzového přežití 

Přehled základních opatření při některých druzích  KS a MU jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16 - Opatření nouzového přežití [9] 

KS a MU 

Opatření nouzového přežití 

Ubytování Potraviny 

Zdroje 

pitné 

vody 

Pitná 

voda 

Základní 

služby 
Energie 

1. Povodně velkého rozsahu × × × × × × 

2. Rozsáhlé lesní poţáry    × × × 

3. Vichřice × × × × × × 

4. Sněhové kalamity  ×   × × 

5. 

Technické a technologické 

havárie velkého rozsahu 

(poţáry, exploze, 

destrukce staveb apod.) 

× × × × × × 

6. 
Narušení dodávek potravin 

a pitné vody 
 × × ×   

7. Váţné teroristické útoky × × × × × × 

8. 
Pouţití jaderných zbraní 

při teroristickém útoku 
× × × × × × 

9. Válečný konflikt × × × × × × 

 

Z analýzy hrozeb způsobující výpadky elektrické energie (viz Analýza hrozeb 

způsobující dlouhodobé výpadky elektriky) vyplývají čtyři největší hrozby. U těchto 

hrozeb je nutné zabezpečení výše uvedených opatření nouzového přeţití, která se 

vztahují zejména k: 

 povodním, záplavám a přívalovým dešťům – zabezpečení všech nouzových 

opatření, 

 bouřím, orkánům a vichřicím – zabezpečení všech nouzových opatření, 

 sněhovým bouřím, kalamitám, náledím a námrazám – zabezpečit nouzové 

dodávky, potravin, základních sluţeb a energie, 

 terorismu – zabezpečení všech nouzových opatření. 
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Evakuace se neprovádí v případě vzniku specifických krizových situací, mezi ně, patří 

rozsáhlé poruchy energetických sítí a nedostatek potravin (sekundární jev výpadku 

elektrické energie) apod. V tomto případě se opatření nouzového přeţití obyvatelstva 

provádějí v prostoru mimořádné události nebo krizové situace. Realizace evakuace 

pouze v případě dlouhodobé a nezvladatelné situace. [9] 

Zajištění nouzového ubytování pro obyvatelstvo postiţené KS. Vyuţívány jsou objekty 

se stacionárním lůţkovým, stravovacím a hygienickým vybavením (např. ubytovny, 

školská zařízení), a dále stacionární zařízení s hygienickým vybavením a prostory pro 

umístění lůţek (např. sportovní haly, kulturní zařízení), nebo mobilní zařízení (např. 

stany). [9] 

K zajištění nouzových dodávek energií se vyuţívá nouzové propojení energetických 

sítí, pojízdné a přenosné zdroje energií a zabezpečení dodávek především tuhých paliv. 

Jedná se o zabezpečení plynu, elektrické a tepelné energie. [14] 

Při nouzovém zásobování vodou je nutno zohlednit strukturu osídlení (sídlištní 

aglomerace nebo rozptýlená zástavba) a prioritní skupiny zásobovaného obyvatelstva: 

ústavy sociální péče, nemocnice, záchranné sloţky, potravinářský průmysl, armáda atd.  

Při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou se zabezpečuje [14]: 

 pro první dva dny 5 litrů na osobu a den,  

 pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrů na osobu a den. 

Nouzové zásobování potravinami představuje zajištění základních druhů potravin. 

Narušení dodávek potravin jsou druhotným následkem při výpadku elektrické energie. 

U obyvatelstva při nedostatku potravin nastávají stresové situace, zhoršení psychického 

stavu obyvatelstva a při dlouhodobém trvání situace ke krádeţím a rabování. 

Humanitární pomoc jsou opatření spočívající v materiální, zdravotní, náboţenské, 

finanční a psychologické pomoci. Tato pomoc je poskytována s cílem zlepšit ţivotní 

podmínky postiţenému obyvatelstvu. 

Nouzové základní služby zahrnují poskytování informací o situaci a přijímaných 

opatřeních, dále zdravotnické, sociální, hygienické sluţby, veterinární sluţby, poštovní 

a spojové sluţby, dopravní sluţby, technické sluţby, opravárenské sluţby, pohřební 

sluţby, zásobování postiţeného obyvatelstva prostředky osobní hygieny a denní 

potřeby. [9] 
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Nouzové zásobování by měla v první řadě řešit organizace zabezpečující distribuci 

energie. Ta během MU, ale řeší především odstranění poruchy na vedení a nemají 

moţnost včas řešit zásobování z elektrocentrál. Např. při delším odpojení objektu KI 

můţou nastat fatální následky na zdraví a majetku občanů. Mnohdy jsou sice vybaveny 

svým záloţním zdrojem, ale i u něj můţe dojít k poruše a některé jím nejsou vybaveni 

vůbec a nouzové napájení musí být řešeno externě. Jednotky hasičského záchranného 

sboru ČR jsou schopny zasáhnout prakticky okamţitě po vznesení poţadavku na 

nouzové napájení. Mají vhodnou techniku a vyškolený personál. Jejich nasazení je 

rychlé, není však v ţádném případě vhodné tohoto způsobu vyuţívat pro dlouhodobé 

náhradní zásobování – to by měl zajistit distributor. 

Nouzové zásobování pro jednotlivé objekty je nejčastěji realizováno pomocí 

dieselagregátů případně pomocí dvouúčelových kogeneračních jednotek. Zásobování 

obce nebo části obce elektřinou v krizových situacích můţe být zajištěno vyuţitím 

místních tepláren nebo pomocí dalších decentralizovaných zdrojů elektřiny. Větší 

teplárny jsou schopny svým výkonem pokrýt spotřebu celého města i blízkého okolí. [7] 

Objektové zdroje jsou vhodné například pro administrativní budovy, domovy 

důchodců, školy, banky, nemocnice, objekty integrovaného záchranného systému.  

Nouzovým zdrojem bývá nejčastěji dieselagregát, který je v provozu pouze v případě 

přerušení dodávek elektrické energie. Jinou moţností je kogenerační jednotka, která 

dodává teplo a elektřinu během celého roku, a je schopna fungovat i ve stavech nouze. 

Pro nouzové zásobování elektřinou na úrovni města, části města nebo města 

i s přilehlým okolím jsou jako zdroje vhodné městské teplárny (městské zdroje). Ty jsou 

v kaţdém větším městě v ČR a jsou tak schopné zajistit významnou roli v zásobování 

elektřinou i teplem ve stavech nouze. [7] 

3.3 Analýza řešené problematiky v evropských zemích  

Analýza řešené problematiky v ČR a v evropských zemích se výrazně neliší. Opatření 

jsou zaměřena na poznatky z vyřešených situací a zkušeností z předešlých blackoutů. 

Analýza nouzového přeţití řeší zabezpečení základních potřeb obyvatelstva při 

dlouhodobém výpadku elektrické energie. 
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3.3.1 Analýza prevence vzniku blackoutu 

Základní rolí vlád a Evropské unie je zajistit takové podmínky, aby nedocházelo 

k narušení kritické infrastruktury a případně minimalizovat moţné dopady na ţivotní 

podmínky členských států a jejich občanů a EU jako celku. Řadu opatření pro ochranu 

KI začaly průběţně přijímat jednotlivé členské státy.  

Na základě poznatků z evropských zemí a po prozkoumání výpadků a analyzování 

situace jsou nastíněny některá řešení bránící rozpadu soustav a sníţení rizika. Po 

zkušenostech z výpadku elektřiny velkého rozsahu v Evropě řada regulačních úřadů, 

státních orgánů a dalších institucí intenzivně analyzovala průběh výpadku v roce 2003 

v Itálii. Zpočátku by měl být hlavní důraz kladen na simulování sledu událostí 

a vyšetření chybných kroků kontrolních a ochranných mechanismů. Je třeba 

prozkoumat nedostatečnou výměnu informací mezi dispečerskými centry sousedních 

přenosových soustav, která měla za následek neomluvitelné časové prodlevy. Je také 

nutné posoudit všechny poruchy na zařízeních a příčiny jejich vzniku. Dalšími 

analýzami by měly být prověřeny kroky dispečinku a údrţby. Nezbytné je také pečlivé 

prošetření řízení přenosových kapacit vzhledem k vyšším tokům energie a velkému 

mnoţství obchodů. Prověřeno by mělo být i udrţování bezpečných vzdáleností vegetace 

od vedení. [11] 

Přestoţe je kaţdý rozpad soustavy zkoumán, je obtíţné sestavit komplexní model, který 

by přesně popisoval a odhadoval problémy, jeţ k němu vedly. Přesto analýzy 

jednotlivých případů umoţňují poznat typické příčiny a na tomto základě je moţné tyto 

příčiny nebo jejich důsledky v budoucnu eliminovat. [11] 

Preventivní a nápravná opatření 

Na základě předchozích analýz se stanoví opatření s cílem minimalizovat moţnosti 

výskytu podobného výpadku. K tomu je třeba lepší monitorování sítě a diagnostika, 

lepší detekce a rychlejší komunikační odezva, stejně jako trénování dispečerů, 

plánování a řízení soustavy. Klíčovou roli budou v nejbliţší době hrát lepší kontrolní 

mechanismy včetně systémových nastavení ochran. [11] 

3.3.2 Analýza obnovy dodávky elektrické energie  

Po vzniku rozsáhlého výpadku je nejdůleţitější rychlá obnova dodávky elektřiny 

odběratelům (v  Itálii trvala obnova napětí více neţ 24 hodin). Obnova zahrnuje přesně 
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definované postupy, které vyţadují soulad jednotlivých činností nejen uvnitř postiţené 

oblasti, ale také mezi sousedními sítěmi. Pro volbu vhodné strategie v dané situaci je 

však nutný dobře vyškolený personál. Ke zrychlení rozhodovacího procesu personálu 

mohou vést nové komunikační, výpočetní a měřicí prostředky. Pro rychlou obnovu 

napětí v síti musí existovat vhodná kombinace zdrojů, včetně zdrojů, které v případě, ţe 

nelze získat napětí ze sousedních soustav, umoţňují tzv. start ze tmy. 

Řádná obnova a náhrada prvků v přenosových a distribučních systémech musí 

respektovat ţivotnost a odpovídat platným standardům rozvoje a provozu. To je důleţité 

pro zachování přijatelné úrovně spolehlivosti systému, ale i pro zajištění kapacit 

odpovídajících rostoucímu zatíţení v soustavě. [11] 

3.3.3 Analýza nouzového přežití obyvatelstva 

Evropské hospodářství a potřeby Evropanů se v dnešní době neobejdou bez sluţeb, 

telekomunikace, elektrické a energetické sítě apod. Narušení těchto sluţeb by mohlo mít 

zničující dopady, ztráty na ţivotech a majetku, nebo také moţné zhroucení důvěry 

veřejnosti v tyto sluţby. Rovněţ zranitelnost obyvatelstva souvisí s velikostí měst 

a dobou působení výpadku, po kterou je přerušena funkce KI zajišťujících základní 

fyziologické lidské potřeby a pocit bezpečí. 

Závislost na čase 

Podle dosavadních zkušeností [1] vyplývá, ţe pokud dojde k obnově funkcí KI do 24 

hodin, je situace z hlediska ochrany obyvatelstva a udrţení veřejného pořádku 

zvládnutelná místními sloţkami záchranného systému. Ale pokud není obnoveno 

uspokojení základních potřeb člověka do pěti dnů, ţivot komunity se rozkládá, zvyšuje 

se počet případů rabování. Místní záchranné sloţky a policie nejsou schopny zajistit 

obnovu pořádku a situace se mění v humanitární katastrofu vyţadující pomoc z jiných 

regionů, případně i mezinárodní pomoc. Významnou roli v nouzovém přeţití 

obyvatelstva při výpadku elektrické energie sehrává také roční období. Několik prvních 

hodin po výpadku elektrické energie je pro obyvatelstvo sice velmi nepříjemný, 

nicméně dá se zvládnout bez větší újmy. 

V letních měsících je překonání výpadku elektrické energie pro obyvatelstvo snazší 

z důvodu delší doby sluneční aktivity. V zimním období při kratším výpadku postačí 

přečkání v teplém oblečení, ve výhodě jsou lidé z rodinných domů, kterým poskytuje 

krb, nebo kamna na teplo za pouţití tuhých paliv a zásoby vody získávají např. ze 
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studní.  Zimní výpadky můţou mít za následek podchlazení a poškození domů vlivem 

zmrzlého potrubí. [8] 

Scénář průběhu blackoutu [12]: 

 první hodiny - nastává ticho, 

 do šesti hodin - zmatek, 

 šest hodin aţ den - napětí, 

 1 aţ 4 dny - podlehnutí situací a nadějí, 

 více dnů - adaptace na krizovou situaci, 

 týdny trvání - nouzové přeţití obyvatelstva. 

Dopady při výpadku elektrické energie 

 ţivoty a zdraví lidí, 

 majetek, 

 ţivotní prostředí, 

 pocit bezpečí lidí,  

 kritická infrastruktura,  

 systém dodávky energií,  

 systém dodávky vody, 

 kanalizační systém, 

 přepravní síť, 

 komunikační a informační systémy, 

 bankovní a finanční sektor, 

 nouzové sluţby, 

 základní sluţby, 

 průmysl a zemědělství, 

 státní správa a samospráva. 

Při dlouhodobém výpadku dochází k tzv. domino efektu. 

Dodávka vody a zásobování vodou bude zastaveno do 24 hodin. Bude pozastavena 

přeprava vody do úpraven a vodojemů, nebudou se provádět úpravy vody a náhradní 

zásobování bude problematické z důvodů nedostatečného počtu cisteren. [12] 

Z evropských zemí má zkušenosti s blackoutem Itálie z roku 2003, který trval 12 hodin. 

Ke srovnání problému a dopadu na ţivot obyvatelstva uvádím pěti týdenní blackout 

v Auckland (Nový Zéland). 
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Itálie 2003 

Příčina výpadku: bouřka. 

Doba trvání výpadku: 12 hodin. 

Dopady: 

 V  metru zůstalo uvězněno několik stovek lidí, 

 ochromena byla ţelezniční doprava, 30 000 lidí uvízlo ve vlacích, 

 ochromena byla letecká přeprava, všechny lety v Itálii byly zrušeny. 

Auckland 1998 

Příčiny: opakované poruchy na vysokonapěťových vedeních. 

Délka trvání: 5-ti týdenní krizová situace. 

Dopady: 

 Vyřazeno obchodní centrum města, 

 protoţe mnoho mezinárodních obchodních společností přesunulo svá sídla 

jinam, 

 ztráta pracovních míst a ztráta příjmů, 

Specifické problémy: 

 Ochromeno zásobování vodou, 

 řada dveří zůstala odblokována a osoby mohly volně vcházet i vycházet, 

takţe neexistovala reálná ochrana majetku uvnitř budov, 

 značné problémy nastaly v zásobování potravinami,  

 provozu restaurací kvůli ztrátě funkce chladících a mrazících zařízení, 

 městská rada nechala zaparkovat na náměstích velké mrazící kontejnery 

poháněné elektrocentrálami, 

 obchodníkům bylo doporučeno rychle všechny potraviny prodat, neţ se 

zkazí a neprodaný zbytek odvézt na skládku, 

 ve velkých administrativních budovách výpadkem proudu aktivoval 

protipoţární rozstřikovače a ty dokud nepoklesl tlak vody, promočily 

kanceláře,  

 odhadem bylo denně spotřebováno v centru města 1 000 000 litrů nafty, coţ 

vyţadovalo sloţitou a přitom nebezpečnou logistiku, 
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 mnoho improvizovaných nouzových generátorů způsobovalo nadměrné 

emise a hluk, několik poţárů vzniklo z jejich přetíţení, 

 hospodářská komora doporučila malým podnikům vyhlásit bankrot a začít 

znovu. 

Shrnutí události: 

V Itálii výpadek nastal brzo ráno a trval 12 hodin, za tu dobu lidé pocítili nefunkčnost 

telefonů, televize, veřejného osvětlení, narušení dopravy. Výpadek měl ještě dva dny 

vliv na 5% populace. Auckland si nese ekonomické ztráty z dlouhodobého výpadku 

dodnes, bylo postiţeno milion obyvatelstva, většina z nich město radši v době krize 

opustila. Tady vidíme, ţe čím delší doba trvání KS, tím větší jsou ztráty. Zranitelnost 

měst a obyvatelstva závisí na velikosti měst a souvisí s časem. [1] 

Při takových výpadcích elektrické energie velkého rozsahu je prioritou zabezpečení 

elektrického proudu: 

 Pro vodní čerpací stanice, 

 proud pro nemocnice, 

 vědecké zdravotní centra. 

 Zásobami vody je třeba přednostně zabezpečit tyto skupiny: 

 Nemocnice,  

 záchranné sloţky,  

 ústavy sociální peče,  

 potravinářský průmysl, 

 přednostně děti, staří a nemocné osoby. 

3.4 Dílčí závěr 

Analytická část práce byla zaměřena na analýzu hrozeb způsobující blackout a analýzu 

stávajících opatření v oblasti nouzového přeţití. Z výsledků analýzy hrozeb 

způsobujících dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie vyplývá, ţe je nutné 

upozornit zejména na rizika, která souvisí s distribuční a přenosovou soustavou. 

Z analýzy rovněţ vyplývá, ţe nejvíce ohroţená je distribuční soustava, jejíţ zodolnění 

je pro ochranu obyvatelstva nejdůleţitější. 
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Analýza řešené problematiky v České republice a v evropských zemích je směřována do 

třech prioritních oblastí, kterými jsou prevence vzniku blackoutu, obnova dodávky 

elektrické energie a nouzové přeţití obyvatelstva. Analýza prevence vzniku blackoutu je 

zaměřena do oblasti proaktivních nástrojů, kterými jsou zejména strategické dokumenty 

a nejrůznější preventivní opatření. Analýza obnovy výpadku elektrické energie řeší 

zodpovědnost a povinnost zabezpečení distribuční soustavy ČR a zaměřuje se na 

poznatky z předešlých blackoutů a řešených situací. Analýza nouzového přeţití 

obyvatelstva je v ČR a evropských zemích podobná, jedná se zejména o zabezpečení 

opatření nouzového přeţití. Výpadek elektrické energie způsobuje komplikace 

s rostoucí délkou trvání blackoutu, čímţ dochází ke zvyšování nároků na ochranu 

obyvatelstva. 

Na základě poznatků z evropských zemí jsou vytyčeny oblasti prioritního zabezpečení, 

kterými jsou zejména dodávky elektrické energie a zásob vody. Elektrická energie je 

prioritou pro vodní čerpací stanice, pro nemocnice a vědecké zdravotnické centra. 

Zásobami vody je pak třeba zabezpečit přednostně nemocnice, záchranné sloţky, ústavy 

sociální peče, potravinářský průmysl, děti a staré a nemocné osoby. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Ochrana obyvatelstva při výpadku elektrické energie je realizována ve třech časových 

úrovních. Jedná se oblast zabezpečující prevenci předcházení vzniku dlouhodobého 

výpadku elektrické energie, úroveň obnovy nouzové dodávky elektrické energie 

a úroveň zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva.  

4.1 Oblast prevence vzniku blackoutu 

V oblasti prevence a předcházení výpadku elektrické energie je nutné realizovat 

projekty veřejných ostrovních provozů a zodolnit přenosovou soustavu v České 

republice. 

Podle poznatků analýzy a typových plánu je nedostatečně zodolněná přenosová 

soustava v ČR a to zejména distribuční síť, coţ je znatelné v i analýze hrozeb, která je 

součástí práce. Zodolnění přenosové sítě se postupně zvyšuje, ale pro ochranu 

obyvatelstva je důleţité zodolnění distribuční soustavy, aby byla schopná provozu 

v ostrovním systému, nezávisle na přenosové soustavě v případě poruchy. [3] 

V posledních letech by měla být zodolněná všechna statutární města, coţ by 

představovalo zvýšenou ochranu pro třetinu obyvatelstva. Zodolnění by mělo být 

převáţně v Praze kde je nejvíc firemních center, institucí a bank.  

Realizace projektů veřejných ostrovních provozů by spotřebitelům zajistil předcházení 

zajišťování nouzového přeţití. Umoţnil by obyvatelstvu a státu zachování 

ekonomických činností třeba jen omezeně. Dále by bylo zachováno uchování potravin, 

obyvatelnost domovů a zásobování tepla a vody. Zachování ekonomických činností 

znamená pro stát, zachování kontinuity daňových příjmů. Zajištění obyvatelnosti domů 

bude znamenat, ţe nebude třeba případná evakuace obyvatel a pro provoz kritické 

infrastruktury nebudou chybět zaměstnanci a také nároky na IZS nebudou překračovat 

jeho kapacity. 

Vznik veřejných ostrovních provozů by zvýšil jak ochranu obyvatelstva, tak i odolnost 

elektroenergetické kritické infrastruktury. V elektrizační soustavě ČR (ES) existují dva 

krajní případy vzniku ostrovních provozů, a to: 

 Energetická síť (ES) se odpojí od evropské propojené elektrizační soustavy 

a sama pokrývá zatíţení dané spotřebou ČR, 
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 výrobna se odpojí od ES a pracuje pro svou potřebu. 

Mezi těmito stavy je ţádoucí zvýšení ochrany obyvatelstva a zajištění veřejných 

ostrovních provozů, které by při KS zajistily nouzové zásobování KI, domácností, 

a ostatní spotřebitelé z místních zdrojů, zejména z veřejných tepláren, napojených do 

distribučních soustav. A tak se z blackoutu stane grayout, který zabezpečí útočiště 

k přeţití KS. 

Některé elektrárny, teplárny i průmyslové podniky jsou jiţ vybaveny zařízením pro 

přechod na ostrovní systém, ale veřejné ostrovní systémy, které by zajistily při 

systémové poruše nouzové zásobování z místních zdrojů, však dosud neexistují. 

Pokud se vybaví alespoň větší sídla krizovými ostrovními systémy schopnými provozu 

nezávisle na přenosové soustavě, sníţí se dopad vícečetné poruchy v elektrizační 

soustavě na obyvatelstvo České republiky stokrát. Vzniklé riziko a postiţení by tak bylo 

moţné zvládnout pomocí IZS. 

4.2 Oblast obnovy dodávky elektrické energie 

K obnově nouzové dodávky navrhuji doplnění součastné legislativy, která zatím 

neobsahuje ustanovení o řešení provozní situace a nouzového zásobování za stavu 

nouze. Distribuční soustava v současnosti není bez propojení s přenosovou soustavou 

schopna funkce a provozovatel distribuční soustavy není při rozpadu přenosové 

soustavy odpovědný za škody způsobené výpadkem elektřiny. 

Dodavatel elektřiny podle energetického zákona 458/2000Sb. ve vztahu k blackoutu má 

právo omezit nebo přerušit nebo omezit dodávku elektřiny v nezbytném rozsahu a na 

nezbytně dlouhou dobu. 

Z hlediska dopadu na spotřebitele to znamená, že: 

 Právo na náhradu škody a ušlý zisk při vyhlášeném stavu nouze je vyloučeno, 

  bezpečnost spotřebitele (dopady omezení či přerušení dodávek) je pro 

dodavatele energie ze zákona externalitou, 

 je zde významný rozdíl oproti zásobování vodou, kde je provozovatel povinen 

zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. 
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4.3 Oblast nouzového přežití obyvatelstva 

V České republice se setkáváme s výpadkem elektrické energie jen občas, a to například 

vlivem extrémního počasí. Na tyto situace jsou stávající opatření dostačující. Ovšem 

v případě časově a prostorově rozsáhlých výpadků elektrické energie by bylo třeba 

stávající řešení značně rozšířit. V následující části práce jsou navrţena opatření pro 

zkvalitnění stávajícího systému nouzového přeţití obyvatelstva v ČR. 

Informování obyvatelstva 

Součastná informovanost obyvatelstva o vzniku blackoutu je v médiích uváděna pouze 

v omezeném rozsahu. Navrhuji dostatečné informování obyvatelstva v této oblasti, 

informace o tom co se stane, s čím by obyvatelstvo mělo počítat a co dělat při této 

situaci hlavně ve velkých městech. 

Rezervní zdroje 

Doporučuji připravenost obyvatelstva pomocí rezervních zdrojů: světla, svítilny na 

baterie, zásoby balené vody, suchých potravin, teplého oblečení v zimním období 

a ostatní prostředky k přečkání KS. Obyvatelstvo má zdroje potravin na pár dní, ale 

voda při dlouhodobém výpadku nebude dostačující. 

Materiální základny humanitární pomoci 

Mobilní kontejnerové soupravy pro nouzové přeţití budou podle koncepce ochrany 

obyvatelstva doplněny do stanoveného počtu 15 ks a materiální základny humanitární 

pomoci (dále pro 2 250 osob a u HZS ČR pro 750 osob). Navrhuji zvýšení počtů 

materiální základny humanitární pomoci a ostatní nezbytná opatření, to je v součastné 

podobě nedostačující při rozsáhlé KS. 

Zásobování vodou 

Při KS je zabezpečeno zásobování vodou v poţadované jakosti, pro první dva dny 

5 litrů na osobu a den, pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrů na osobu a den. Zásobování 

vodou bude, ale při výpadku elektrické energie zastaveno do 24 hodin. Při KS velkého 

rozsahu bude náhradní zásobování problematické z důvodů nedostatečného počtu 

cisteren.  
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4.4 Dílčí závěr 

Cílem práce je vypracování návrhů opatření nouzového přeţití. Návrhy jsou rozděleny 

do třech časových úrovní. Jedná se o úroveň zabezpečující prevenci předcházení vzniku 

dlouhodobého výpadku elektrické energie, úroveň obnovy nouzové dodávky elektrické 

energie a úroveň zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva.  

Na úrovni prevence je nutné zodolnit přenosovou soustavu v České republice 

a realizovat projekty veřejných ostrovních provozů. Zde je nutné zdůraznit, ţe oblast 

prevence vzniku blackoutu je nejvýznamnější oblastí. Čím je provoz soustavy 

dokonalejší, tím je menší pravděpodobnost řešení opatření. Čím víc bude dokonalejší 

zabezpečení, tím méně se budou muset řešit reaktivní zabezpečení pro nouzové přeţití. 

Úroveň obnovy nouzové dodávky elektrické energie potřebuje doplnění součastné 

legislativy, k obnově nouzové dodávky, která zatím neobsahuje ustanovení o řešení 

provozní situace a nouzového zásobování za stavu nouze. 

K úrovni oblasti nouzového přeţití obyvatelstva je navrţeno informování obyvatelstva 

v této oblasti, připravenost obyvatelstva pomocí rezervních zdrojů, zvýšení počtů 

materiální základny humanitární pomoci a zvětšení zásob vody. 
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ZÁVĚR 

Dlouhodobé narušení dodávek elektrické představuje významnou hrozbu pro 

obyvatelstvo. K výpadku můţe dojít během několika sekund, za tuto dobu se však 

nestačí sejít krizový štáb k řešení krizové situace. Proto je třeba mít předem 

vypracovány a automatizovány základní postupy. 

V rámci teoretického vymezení řešeného problému byly definovány důleţité pojmy. 

Dále byla řešena přibliţující právní úprava a hrozby způsobující dlouhodobé narušení 

dodávek elektrické energie. V závěru kapitoly byla nastíněna problematika energetické 

bezpečnosti konečných uţivatelů energie. 

Analytická část práce byla zaměřena na analýzu hrozeb způsobující blackout a analýzu 

stávajících opatření v oblasti nouzového přeţití. Z výsledků analýzy hrozeb 

způsobujících dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie vyplývá, ţe je nutné 

upozornit zejména na rizika, která souvisí s distribuční a přenosovou soustavou. 

Z analýzy rovněţ vyplývá, ţe nejvíce ohroţená je distribuční soustava, jejíţ zodolnění 

je pro ochranu obyvatelstva nejdůleţitější. 

Analýza řešené problematiky v České republice a v evropských zemích je směřována do 

třech prioritních oblastí, kterými jsou prevence vzniku blackoutu, obnova dodávky 

elektrické energie a nouzové přeţití obyvatelstva. Analýza prevence vzniku blackoutu je 

zaměřena do oblasti proaktivních nástrojů, kterými jsou zejména strategické dokumenty 

a nejrůznější preventivní opatření. Analýza obnovy výpadku elektrické energie řeší 

zodpovědnost a povinnost zabezpečení distribuční soustavy ČR a zaměřuje se na 

poznatky z předešlých blackoutů a řešených situací. Analýza nouzového přeţití 

obyvatelstva je v ČR a evropských zemích podobná, jedná se zejména o zabezpečení 

opatření nouzového přeţití. Výpadek elektrické energie způsobuje komplikace 

s rostoucí délkou trvání blackoutu, čímţ dochází ke zvyšování nároků na ochranu 

obyvatelstva. 

Na základě poznatků z evropských zemí jsou vytyčeny oblasti prioritního zabezpečení, 

kterými jsou zejména dodávky elektrické energie a zásob vody. Elektrická energie je 

prioritou pro vodní čerpací stanice, pro nemocnice a vědecké zdravotnické centra. 

Zásobami vody je pak třeba zabezpečit přednostně nemocnice, záchranné sloţky, ústavy 

sociální peče, potravinářský průmysl, děti a staré a nemocné osoby. 
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Cílem práce je vypracování návrhů opatření nouzového přeţití. Návrhy jsou rozděleny 

do třech časových úrovní. Jedná se o úroveň zabezpečující prevenci předcházení vzniku 

dlouhodobého výpadku elektrické energie, úroveň obnovy nouzové dodávky elektrické 

energie a úroveň zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva.  

Na úrovni prevence je nutné zodolnit přenosovou soustavu v České republice 

a realizovat projekty veřejných ostrovních provozů. Zde je nutné zdůraznit, ţe oblast 

prevence vzniku blackoutu je nejvýznamnější oblastí. Čím je provoz soustavy 

dokonalejší, tím je menší pravděpodobnost řešení opatření. Čím víc bude dokonalejší 

zabezpečení, tím méně se budou muset řešit reaktivní zabezpečení pro nouzové přeţití. 

Úroveň obnovy nouzové dodávky elektrické energie potřebuje doplnění součastné 

legislativy, k obnově nouzové dodávky, která zatím neobsahuje ustanovení o řešení 

provozní situace a nouzového zásobování za stavu nouze. K úrovni oblasti nouzového 

přeţití obyvatelstva je navrţeno informování obyvatelstva v této oblasti, připravenost 

obyvatelstva pomocí rezervních zdrojů, zvýšení počtů materiální základny humanitární 

pomoci a zvětšení zásob vody. 

Praktický přínos můţe přispět k zlepšení informovanosti a připravenosti obyvatelstva 

v případě vzniku dlouhodobých výpadků elektrické energie. 

Teoretický přínos práce můţe nápomoci ostatním studentům k vypracování bakalářské 

nebo seminární práce. Bakalářská práce mi byla přínosem, obohatila mě o nové 

informace a znalosti. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

ČEPS  Česka přenosová soustava 

ČR  Česká republika 

DS  Distribuční soustava 

HP  Havarijní plán 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KI  Kritická infrastruktura 

KS  Krizový stav        

MÚ  Mimořádná událost  

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

SEK  Státní energetická koncepce 

PDS  Provozovatel distribuční soustavy 

PNP  Plán nouzového přeţití 

PPS   Provozovatel přenosové soustavy 

PS  Přenosová soustava 

TP  Typový plán 

ÚEK  Územní energetická koncepce 

ŢP  Ţivotní prostředí 
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