
Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 
 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Mgr. Martin Stodůlka 
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Anotace 
 
Studie pojednává o problematice dlouhodobého výpadku zásobování elektrickým proudem 
se zaměřením na jeho společensko-bezpečnostní dopady. V úvodní části je stručně popsán 
pojem blackout, spolu s pojmem přenosová soustava. Dále se text zabývá jednotlivými 
příčinami a následky blackoutu, největšími blackouty ve světě, fenoménem darkingu v České 
republice a možnostmi, jak se dá proti dlouhodobému výpadku elektrické energie efektivně 
bránit. Mimo to je ve studii popsáno cvičení BLACKOUT 2014, jež minulý rok proběhlo 
v Praze. V samotném závěru se vyskytuje část, která je věnována názorům odborníků z oboru 
energetické bezpečnosti a názorům autora na řešenou problematiku. 
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Summary 
 

Social-Security Impacts of Long-Term Power Supply Failure: Experiences and 
Recommendations. The study deals with the issue of long-term failure of electricity supply, 
with a focus on the social-security implications. The introductory section briefly describes 
the concept of blackout, along with the concept of the transmission grid. Furthermore, the 
text deals with various causes and consequences of the blackout, largest blackouts in the 
world, a phenomenon of darking in the Czech Republic and possibilities of effective defense 
against long power outage. In addition, it also describes the exercise BLACKOUT 2014, which 
was last year in Prague. The actual conclusion occurs the part, which is devoted to the views 
of experts in the field of energy security and opinions of the author on the solved issues. 
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Úvod 
 
The next time you experience a blackout, take some solace by looking at the sky. You will not 
recognize it. – Nassim Nicholas Taleb 
 

 
Blackout. Toto slovo značí nejzávažnější formu výpadku zásobováním elektrickou 

energií. Obvykle se ani nepřekládá z angličtiny do češtiny. Také se v poslední době stává 
předmětem mnoha odborných debat a polemizací. Je tomu tak, protože blackout není ryze 
technickým problémem, jak se většina obyvatelstva domnívá. Problém výpadku elektrického 
proudu (hlavně dlouhodobější povahy) představuje značné bezpečnostní riziko a jeho 
dopady mohou být katastrofální.  

V prvé řadě je třeba si uvědomit, do jaké míry je moderní společnost závislí 
na elektrické energii. Troufám si tvrdit, že závislost dosahuje hodnoty 100 % a pokud ne 
úplně, tak k této hodnotě nemá příliš daleko. Celý systém a infrastruktura moderní 
společnosti jsou postaveny na elektrické energii. Nikdo z nás už si život bez ní nedokáže 
představit. Většina veřejnosti si však stále neuvědomuje, co by se stalo nebo mohlo stát, 
v případě náhlého a dlouho-trvajícího nedostatku elektrické energie. Chod běžné domácnosti 
se v tomto případě příliš neliší od chodu celého státu, když přijde na situaci blackoutu. 
Jak domácnost, tak i stát přestávají fungovat normálním způsobem a začínají fungovat 
v režimu nouzovém.  

Zásah do běžného života je v tomto případě enormní a člověku nezbývá nic jiného než 
čekat, až elektřina opět “naskočí“. Může se však stát, že k tomu dojde až po několika dnech. 
Co v takovýchto případech dělat? Jak se zachovat? Pryč jsou doby, kdy se člověk dokázal bez 
elektřiny obejít a základní životní potřeby si zajistil sám a nezávisle na ní. Modernizace 
společnosti dospěla do bodu, kdy jsme se nechtěně stali otroky vlastního výtvoru. 

Každý byl určitě alespoň jednou za svůj život přímým účastníkem jevu výpadku 
elektrické energie. V drtivé většině se však jedná o výpadky krátkodobé a lokální povahy. 
Situace, která se dá poměrně snadno vyřešit pouhou kontrolou pojistek a opětovného 
uvedení systému do normálního chodu. Co by se však stalo, kdyby se jednalo o výpadek na 
území celého města nebo regionu? S touto úvahou můžeme zajít ještě dál a pokusit si 
představit výpadek na území celého státu.  

Přenosová soustava (v rámci České republiky) je navržena tak, aby při případné 
poruše zařízení energie stále mohla i nadále proudit jinou cestou a zásobovat tak i místa, jež 
by byla při paralelním řešení přenosové soustavy najednou odříznuta. Existují však 
strategicky důležitá vedení vysokého napětí, uzly a transformační stanice, jejichž narušení by 
mělo zásadní dopad na zásobování elektřinou. Krátkodobé výpadky samy o sobě nejsou 
v zásadě kritické. To hlavně z důvodu relativně rychlého návratu systému zpět do normálu. 
Subjekty kritické infrastruktury, jež elektrickou energii nutně potřebují k provozu, jsou 
vybaveny náhradními zdroji a elektrocentrálami. Tyto zdroje elektrické energie však udrží 
subjekty kritické infrastruktury v provozu pouze v řádech několika hodin. Situace se však 
stává kritickou, jestliže nastane výpadek dlouhodobý. Veřejná správa, Integrovaný záchranný 
systém, Armáda České republiky, Městská policie – nemohou plnit své úkoly a povinnosti. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/n/nassimnich531031.html?src=t_blackout
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/n/nassimnich531031.html?src=t_blackout
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/n/nassim_nicholas_taleb.html
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Doprava – kolabující a chaotická. Komunikace – minimální možnosti jakéhokoliv spojení. 
Postupné snižování zásob a dodávek pitné vody. Toto je pouze pár příkladů možných dopadů 
na společnost, nehledě na možnost trestního jednání a páchání přestupků v důsledku 
nedostatku životně důležitých komodit a celkové nespokojenosti s dlouhodobě nepříznivou 
situací pro život.  

Společnost se spolehla při typově stejných událostech (mimořádných událostech 
respektive krizových situacích), na veřejné instituce či složky zajišťující bezpečnost, veřejný 
pořádek a celkový chod systému. V tomto případě je jejich činnost velmi omezena. 

Důležitým faktorem je také relativně snadný vznik blackoutu (přírodní vlivy, náhlé 
kolísání množství elektrické energie v přenosové soustavě, technologická chyba, lidský faktor 
nebo útok na přenosovou soustavu).  

V následujících stranách této studie budu pojednávat o problematice blackoutu se 
zaměřením na jeho dlouhodobější podobu. Rozeberu možné příčiny a následky, podrobněji 
rozeberu vliv výpadku na obyvatele běžné domácnosti. Dále prozkoumám připravenost 
jednotlivých institucí státního aparátu, Integrovaného záchranného systému a subjektů 
kritické infrastruktury. Budu se zabývat ryze českým fenoménem darkingu a jeho vlivu na 
bezpečný provoz přenosové soustavy České republiky. Nastíním možnosti preventivních 
opatření na přenosové soustavě a mnohé další.  

Cílem studie je snaha nalézt vhodné řešení náhlého nedostatku elektrické energie 
v rámci jednotlivých měst, při plošném výpadku v regionu. Také si kladu za úkol vhodně 
vyřešit jev absolutní nevědomosti obyvatelstva o zásadách chování při blackoutu. Posledním 
bodem ve výčtu jednotlivých cílů studie je zjištění možnosti vzniku působení dlouhodobého 
blackoutu na území České republiky. 

V rámci studie jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Potenciál rozkolísání elektroenergetické soustavy se v průběhu času 

spíše zvyšuje. Přitom sehrává roli mezinárodní propojení těchto sítí. Sebevíc by byla síť České 
republiky technicky na výši, rozsáhlému mezinárodnímu rozkolísání by neodolala. 

Hypotéza č. 2: Elektroenergetickou soustavu by mohl napadnout i odhodlaný útočník 
(terorista, sabotér, atd.) a to relativně „lacino“, pokud by cílem útoku byly sloupy vysokého 
napětí přímo v krajině.  

Hypotéza č. 3: Ochrana přenosové soustavy musí probíhat na dvou úrovních. Jednak 
musí být ošetřeny přetoky elektrické energie proudící k nám ze zahraničí a jednak musí být 
podchycena také možnost vzniku „domácího“ blackoutu – tedy také možnost jeho řešení 
(například ostrovními provozy).  
 Hypotéza č. 4: Fenomén darkingu stále existuje a může ohrozit bezpečnost a stabilitu 
funkce přenosové soustavy České republiky. 
 

Co se týče podkladových materiálů, užil jsem otevřených zdrojů, jež jsou volně 
dostupné na internetu, dále primární podklady typu monografie, skripta, výzkumné zprávy, 
elektronické příspěvky, průzkumy a rozhovory s experty. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
4 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1. Blackout jako pojem 
 
„První náraz Elektrické smrti zachytili policisté, hasiči, zdravotníci, zatímco jiní kradli  

a šplhali se k moci. Po rozpadu technologických sítí zmizely i struktury sociální a mocenské. 
Lidstvo si musí vzpomenout na dobu před elektřinou.“ – Jan Kovanic 

 

 
V samotném úvodu je nutné uvést definici pojmu blackout. Pojem blackout vždy značí 

náhlý rozsáhlý výpadek elektrické energie, jež má za následek přerušení dodávek elektrické 
energie na určitém území. Takovéto přerušení dodávek elektřiny může být způsobeno 
mnoha různými vlivy, kterými se budu zabývat později, v samostatné kapitole.  

Blackout je jedna z forem výpadku elektřiny, která se vyskytuje na území velkého 
rozsahu. Výpadky elektrické energie jako takové se dělí podle jednotlivých kritérií: 

 

 Podle velikosti zasaženého území – lokální a regionální (blackout) 

 Podle délky trvání samotného výpadku – krátkodobý, dlouhodobý 
 
Výpadek elektrického proudu je vždy způsoben poruchou určitého prvku elektrizační 

soustavy, a proto se bude následující kapitola zabývat právě tímto prvkem kritické 
infrastruktury. Závažným dopadem blackoutu je také možný „domino efekt“, kdy se 
projevuje plošný dopad na všechny ostatní segmenty kritické infrastruktury.1 

„Výpadky zásobování elektřinou bývají zpravidla tříděny do tří kategorií (podle 
závažnosti a doby trvání odstávky):2 

 

 „Dropout: Milisekundový výpadek, který způsobila dočasná porucha na elektrickém 
vedení. Napájení se zpravidla automaticky obnoví. 

 Brownout (stmívání): Pokles napětí způsobující utlumení světel. 

 Blackout: Závažnější výpadek představující celkovou ztrátu napětí v určité oblasti. 
Může trvat od několika minut až do několika týdnů v závislosti na příčině či 
konfiguraci elektrické sítě.“3 
 
Problematika výpadku elektrické energie je zásadní problém pro správnou funkci 

státu, a proto je pro tento případ vypracován samostatný typový plán s názvem „Narušení 
dodávek elektrické energie velkého rozsahu“. 

                                                 

 
1
 NOVÁKOVÁ, Jaroslava; KRULÍK, Oldřich. Úvod do bezpečnosti a krizového řízení I: mimořádné události, jejich 

členění a negativní dopady na základní funkce státu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 
ISBN 978-807-2513-437. 
2
 KUCHTA. Co je to blackout? Fyzmatik.píše. 2010 [cit. 2015-02-17].  

http://fyzmatik.pise.cz/198-co-je-to-blackout.html 
3
 NOVÁKOVÁ, Jaroslava; KRULÍK, Oldřich. Úvod do bezpečnosti a krizového řízení I: mimořádné události, jejich 

členění a negativní dopady na základní funkce státu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 
ISBN 978-807-2513-437. 

http://fyzmatik.pise.cz/198-co-je-to-blackout.html
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1.1 Přenosová soustava České republiky 
 
Co je to přenosová soustava? To je stěžejní otázka pro následný popis vzniku 

blackoutu a bližší pochopení projednávané tématiky výpadků elektrické energie. Přesné 
mezinárodně uznávané vymezení pojmu přenosová soustava neexistuje. Obecně lze však říci, 
že se jedná o určitý systém jednotlivých prvků a zařízení, kterými se přenáší elektrický proud 
od samotných výrobců k jednotlivým odběratelům. Tato definice je velmi obecná 
a proto se pro lepší pochopení pokusím přenosovou soustavu České republiky detailněji 
charakterizovat. 

„Elektrizační soustava je teritoriálně celostátní plošný systém s vysokou mírou vazeb 
na obdobné soustavy okolních států. Výpadky v jednom státě (nebo několika státech) tak 
mohou negativně ovlivnit situaci ve státě (státech) jiném (jiných). Na druhé straně je to  
i naopak, výpadek v jednom státě lze řešit díky propojení elektrizační soustavy na obdobné 
soustavy dalších států. Vzhledem k tomu, že elektřinu nelze skladovat, musí být soustavně 
udržována rovnováha mezi její výrobou a spotřebou. Elektrizační soustava tedy jako celek 
musí být schopna kontinuálně zabezpečovat požadavky na zajištění velikosti spotřeby 
elektřiny, která se může během času měnit.“4 

Přenosovou soustavu České republiky vlastní společnost ČEPS, a. s. je výlučně ve 
vlastnictví státu. Stát má tedy jako jediný subjekt právo na její provoz, údržbu a rozvoj. 
Společnost ČEPS, a. s. také současně vypracovává plán obrany přenosové soustavy proti 
šíření poruch a plán obnovy elektrizační soustavy po rozsáhlých systémových poruchách. 
„Účelem distribuční soustavy je rozvod elektřiny v daném regionu. Páteřní sítí distribuce jsou 
vedení a rozvodny 110 kV, ze kterých je elektřina transformována na úroveň 22kV a rozvádí 
se do obcí a k větším odběratelům. Pro maloodběratele a domácnosti se konečně 
transformuje na úroveň 400/220 V.“5  

 

 

                                                 

 
4
 TARČÁNI, Ondrej a kolektiv. Teorie a praxe krizového řízení II. Praha: Policejní akademie České republiky  

v Praze, 2011. ISBN 978-807-2513-574. 
5
 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 9.  

Vedení Délka celkem 

Vedení 400 kV 2 968 km 

Vedení 220 kV 1 371 km 

Vedení 110 kV 56 km 

Celkem PS 4 395 km 
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Obr. 1 – Schéma rozvodné sítě České republiky 
(zdroj: http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-infrastruktura/Stranky/Udaje-o-PS.aspx) 

http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-infrastruktura/Stranky/Udaje-o-PS.aspx
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Společnost ČEPS, a. s. mimo jiného také zabezpečuje plynulý chod elektrosoustavy i 
za krizových situací. Krizové řízení ve společnosti mají na starost jednotlivé útvary spadající 
do bezpečnostní struktury organizace. Jedná se o: 

 

 Krizový štáb 

 Tým pro podporu dispečerského řízení během krizové situace (POKR) 

 Bezpečnostní rada ČEPS 

 Bezpečnostní rada IS/IT 
 
„Mezi jednotlivé úkoly krizového štábu ČEPS, a. s. patří předcházení stavu nouze nebo 

jeho následné vyhlášení a odvolání. Krizový štáb navrhuje a koordinuje postupy při řešení 
krizových stavů a stavů nouze a spolupracuje s ostatními krizovými štáby a institucemi. Dále 
také projednává a schvaluje preventivní opatření a postupy k zamezení vzniku a omezení 
následků krizových stavů a stavů nouze. Vyhodnocuje situaci při vzniku krizových stavů  
a stavů nouze, rozhoduje o postupu řešení, sleduje vývoj, posuzuje účinnost opatření, 
navrhuje požadavky na výpomoc od příslušných subjektů a orgánů státní správy a koordinuje 
ji.“6 Složení přenosové soustavy České republiky je následující: 

 

 Výrobní část – zdroje vytvářející elektrickou energii na území České republiky 
(elektrárny tepelné, jaderné, vodní větrné, solární). 

 Přenosový systém – skládá se z jednotlivých vedení a rozvoden. 

 Distribuční soustava – koncová soustava, jež zajišťuje rozvod elektřiny na určitém 
území České republiky. Jedná se o soustavu, která dodává elektrickou energii 
koncovým uživatelům. Může mít různá uspořádání (okružní síť, mřížková síť, 
paprsková síť). 
 
Prioritním úkolem soustavy je zajišťování dálkového přenosu elektrické energie 

v České republice. Je však také napojena na přenosové soustavy sousedních států. Z tohoto 
důvodu může probíhat i mezinárodní přenos. To se však v poslední době jeví jako jeden ze 
zásadních problémů a potencionálních hrozeb z hlediska nepříznivých dopadů na domácí 
přenosovou soustavu.  

V současné době se v České republice nacházejí pouze tři provozovatelé distribučních 
soustav. Jedná se o společnosti ČEZ, E-ON a Pražská energetika.  

                                                 

 
6
 BÍLEK, Martin. Krizové řízení v ČEPS, a. s.: ČEPS, a. s. jako významný prvek evropské kritické infrastruktury. 

ČEPS, a. s.  [PowerPoint]. [cit. 2015-02-23] 
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Obr. 2 – Mapa provozovatelů přenosových soustav jednotlivých krajů v republice 

(Zdroj: http://www.centralenergy.cz/dotazy.htm) 
 

Největším problémem z hlediska možného přetížení sítě se jeví rapidní nárůst 
takzvaných offshore parků v Německu. Jedná se o větrné elektrárny umístěné v moři poblíž 
německého pobřeží. Tyto parky zajistí značný přísun elektrické energie avšak s rizikem její 
kapacitní proměnlivosti v čase. Ta je jednoduše způsobena tím, že vítr někdy fouká a jindy 
zase ne. Z pohledu negativních dopadů na českou přenosovou soustavu se jedná hlavně  
o přetoky elektřiny z důvodu maximální možné vytíženosti německých větrných elektráren. 
Tyto nadměrné toky nejsou plánované a do značné míry přesahují normy a hodnoty, za 
kterých naše soustava pracuje v běžných podmínkách. „A riziko ještě poroste. S tím, jak se 
Německo chystá opustit jádro, hodlá zároveň v Baltu a v Severním moři postavit do roku 2020 
nové větrníky o výkonu 10 tisíc megawattů, což odpovídá pětinásobku výkonu českého 
Temelína.“7 Jak je zřejmé, že situace v přeshraničním energetickém přenosu se stává rok od 
roku závažnější a je třeba zajistit, aby nedocházelo k výpadkům elektrické energie právě 
z důvodu přetížení elektrizační sítě. Protože výhledově se právě s přetížením sítě a možnými 
blackouty budeme zcela jistě potýkat.  

                                                 

 
7
 Až to tady všechno zhasne: Obrana za desítky miliard. ENVIWEB. 2012 [cit. 2015-01-19]. 

http://www.enviweb.cz/clanek/energie/94213/az-to-tady-vsechno-zhasne 

http://www.centralenergy.cz/dotazy.htm
http://www.enviweb.cz/clanek/energie/94213/az-to-tady-vsechno-zhasne
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Obr. 3 – Schéma přenosu přebytečného výkonu  

(zdroj: http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx) 
 
„Existují dispečerské nástroje, kterými lze nečekané problémy v přenosové soustavě 

okamžitě řešit. Jejich kombinace zatím vždy zafungovala, a proto k žádným výpadkům 
elektřiny nedošlo. Dispečeři však mnohem častěji řídí přenosovou soustavu bez tzv. 
bezpečnostního kritéria N-1. To garantuje zachování spolehlivého chodu přenosové soustavy  
i po výpadku její libovolné části (např. vedení, transformátoru, elektrárenského bloku 
apod.).“8 

 
1.1.1 Ochrana přenosové soustavy  

 
Jakožto prvek kritické infrastruktury by měla být přenosová soustava České republiky 

adekvátně zabezpečena. Je otázkou, zda současné fyzické zabezpečení splňuje podmínky pro 
zajištění bezpečnosti a plynulého chodu soustavy. Tato pasáž se bude zabývat fyzickými a 
technologickými opatřeními, jež jsou nebo budou realizována za účelem navýšení 
bezpečnosti a tím také spolehlivosti chodu elektrosoustavy České republiky. 

                                                 

 
8
 FAQ: Hrozí v České republice blackout? Co takovou situaci způsobuje? ČEPS, a. s. 2015 [cit. 2015-01-19]. 

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx 

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx
http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx
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Bezpečnostní hrozby (např. terorismus a extremismus), jež mohou mít značný dopad 
na přenosovou soustavu, v současnosti narůstají spolu s tím, že si lidé začínají uvědomovat 
absolutní závislost na elektrické energii a spolu s tím, že potencionální terorista či extrémista 
pochopil, že vyřazením elektrosoustavy může napáchat mnohem větší škody, než například 
nástražným výbušným systémem. Jistě, že nástražný výbušný systém dokáže, dle síly 
detonace, usmrtit značné množství osob a napáchat škody na majetku, ale to dokáže 
dlouhodobý výpadek proudu také vlivem domino efektu.  

S hrozbou cíleného útoku na elektrosoustavu musí exponenciálně růst také míra 
jejího zabezpečení. Průzkumy v poslední době naznačují, že ochrana přenosové soustavy 
České republiky není plně dostačující.  

„Například u fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení chybí zvláštní 
právní úprava, dle kategorie zařízení také standardizace perimetrické ochrany, kamerových 
systémů a biometrické identifikace. V případě objektů rozvoden a přiléhajících elektrických 
zařízení neexistují jednotné standardy fyzické ochrany. Problém do jisté míry nastává i se 
zavedením kamerového systému pro tyto typy objektů, díky povinné registrace u Útvaru pro 
ochranu osobních údajů (nelze využít výjimky ze zákona „pro zajištění bezpečnosti“). S tím 
souvisí problematika zpracování citlivých osobních údajů, které by byly pro zavedená 
bezpečnostní opatření (biometrická identifikace, vstupní a kartové systémy) nezbytné.“9 

V současné době již existuje řada projektů, které se právě zvýšením zabezpečení 
elektrosoustavy a jejích jednotlivých prvků samostatně zabývají. Jedná se například o projekt 
„Realizace technického systému fyzické ochrany“, který se týká zajištění jednotného 
bezpečnostního systému, instalací průmyslových kamer a dálkové správy zabezpečení. 
Dalším významným projektem je „Studie ochrany rozhodujících objektů energetické soustavy 
před terorismem a návrh bezpečnostních standardů.“ Jedná se o takzvaný projekt APENCOT. 
„Obecným cílem tohoto projektu je Upozornit na rizika současného stavu ochrany elektrické 
sítě, jako části energetické kritické infrastruktury, proti terorismu a dalším bezpečnostním 
rizikům. Specifickými cíli je vytvoření minimálního standardu fyzické ochrany pro jednotlivé 
kategorie objektů elektrizační soustavy, vytvoření metodiky pro hodnocení ochrany objektů 
a nakonec také projednání výchozího stavu a navrhovaných opatření se stavem ve vybraných 
zemích Evropské unie formou příspěvků na závěrečné konferenci.“10 

Příprava minimálního standardu fyzické ochrany vychází z analýzy vstupních 
podkladů, kterými jsou právní normy, technické normy, nejlepší zkušenosti v rámci České 
republiky a nejlepší zkušenosti v rámci dalších zemí Evropské unie.  

                                                 

 
9
 BÍLEK, Martin. Krizové řízení v ČEPS, a. s.: ČEPS, a. s. jako významný prvek evropské kritické infrastruktury. 

ČEPS, a. s.  [PowerPoint]. [cit. 2015-02-23] 
10

 Studie ochrany rozhodujících objektů energetické soustavy před terorismem a návrh bezpečnostních 
standardů: Minimální standard fyzické ochrany. F. S. C. Bezpečnostní poradenství, a. s. [PowerPoint]. 2010. 
[cit. 2015-02-23]. 
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Po analýze těchto podkladů se vyhotoví katalog navrhovaných opatření, který se dělí 
na čtyři části: 

 

 „Základní a všeobecná opatření (Bezpečnostní politiky a postupy, bezpečnostní 
pracovníci, preventivní opatření k fyzické ochraně) 

 Systémy technické ochrany (Mechanické zábranné prostředky, poplachový 
zabezpečovací a tísňový systém, systém kontroly vstupu, CCTV systém, bezpečnostní 
osvětlení) 

 Režimová opatření 

 Doplňková opatření“11 
 
Paradoxem ve snaze postupného zvyšování úrovně zabezpečení přenosové soustavy 

České republiky a jejích jednotlivých prvků je rozdíl fyzické a technologické ochrany objektů 
typu jaderná elektrárna nebo transformační stanice, oproti páteřním prvkům 
elektrosoustavy, kterými jsou jednotlivá vedení elektrického napětí. Tato vedení mají 
v současné době minimální nebo v drtivé většině případů absolutně žádnou úroveň 
zabezpečení. Jak bude pojednávat jedna z následujících kapitol „Strategické vedení elektrické 
energie v České republice“, útokem a kontinuálním vyřazením určitých částí vedení 
přenosové soustavy by mohlo reálně dojít k blackoutu velkého rozsahu.  

 
1.2 Příčiny výpadku elektrického proudu 

 
Krizová situace v oblasti dodávek elektrické energie v České republice může být 

způsobena: 
 

 „Přímým poškozením určitého výrobního zařízení (z důvodů technické poruchy, vady 
materiálu, zanedbání údržby, živelní události, teroristického útoku, války, výpadku 
nebo přetížení v jiném státu) 

 Chybnou funkcí řídicího systému 

 Nevhodným dispečerským zásahem nebo manipulací (selhání lidského činitele) 

 Nedostatkem paliva nebo jiných provozních hmot 
 
Většina vedení v České republice je v provedení venkovním (na stožárech, resp. 

sloupech) a tedy poměrně snadno přístupná a snadno zranitelná. Avšak ani vedení kabelová 
nejsou významně zabezpečenější, protože jsou zaústěna do nadzemních objektů 
(transformoven, rozvoden, rozvodných skříní).“12 

 

                                                 

 
11

 Studie ochrany rozhodujících objektů energetické soustavy před terorismem a návrh bezpečnostních 
standardů: Minimální standard fyzické ochrany. F. S. C. Bezpečnostní poradenství, a. s. [PowerPoint]. 2010. 
[cit. 2015-02-23]. 
12

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 10. 
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1.2.1 Příklad úspěšného útoku na elektrosoustavu 
 
Dne 16. dubna roku 2014 se v americkém Silicon Valley v Kalifornii odehrál jeden 

z největších a troufám si tvrdit nejtroufalejších útoků na tamní elektrosoustavu. Útočníci měli 
místo velmi dobře zmapované, měl celou akci detailně naplánovanou a pro svůj úkol byli 
také adekvátně vyzbrojeni.  

„Útok začal před 1 hodinou ranní, když někdo vklouzl do podzemní místnosti nedaleko 
od rušné dálnice a přeřízl tam telefonní kabely. Během půl hodiny odstřelovači zahájili palbu 
na nedalekou elektrickou rozvodnu. Střelba trvala 19 minut a s chirurgickou přesností 
vyřadila z provozu 17 obřích transformátorů, které dodávaly elektrickou energii do Silicon 
Valley. Minutu před příjezdem policejní hlídky útočníci zmizeli do noci.“13 

 

 
 

Obr. 4 – Schéma útoku na elektrickou rozvodnu v Silicon Valley 
(zdroj: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304851104579359141941621778) 

 

                                                 

 
13

 Assault on California Power Station Raises Alarm on Potential for Terrorism: April Sniper Attack Knocked Out 
Substation, Raises Concern for Country's Power Grid. The Wall Street Journal. 2014 [cit. 2015-01-20]. 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304851104579359141941621778 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304851104579359141941621778
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304851104579359141941621778
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„Dlouhodobému blackoutu se podařilo zabránit díky operativní změně konfigurace 
sítě a schopnosti elektráren umístěných v území Silicon Valley zvýšit výrobu na potřebnou 
úroveň. Oprava elektrostanice a obnova provozu trvala 27 dnů“14 

Teroristické útoky na elektrizační soustavy jsou neobvyklé, ale to neznamená, že 
bychom na ně neměli být připraveni. Je to hrozba jako každá jiná. V České republice je však 
větší hrozbou kolaps sítě v důsledku jejího přetížení nebo například poruchy vedení z důvodů 
živelních událostí.  

  
1.2.2 Příklad výpadku elektrické energie vlivem živelní události 

 
Jednou z nejčastějších příčin výpadku elektrické energie je působení přírodních vlivů. 

Jako příklad uvedu řadu výpadku ze severních Čech ze dne 1. 3. 2008, kdy se oblastí prohnal 
velmi silný vítr a napáchal na přenosové soustavě řadu škod a poruch. Poruchy napáchal jak 
vítr samotný, tak i prostřednictvím padlých stromů a větších větví, které dokážou vedení 
svou silou při pádu porušit. 

„V oblasti severních Čech eviduje dispečink Skupiny ČEZ 1 poruchu na vedení velmi 
vysokého napětí, na 40 poruch na vedení vysokého napětí, další desítky poruch na vedení 
nízkého napětí.  

Silný vítr, který se přihnal ze západu, způsobil v dopoledních hodinách nejvíce škod na 
Žatecku a Chomutovsku. Zde u obce Hrušovany na Chomutovsku došlo vlivem silného větru 
k ohnutí dvou stožárů velmi vysokého napětí 110 kV. V průběhu dne došlo k řadě výpadků 
elektřiny také v oblasti Šluknovského výběžku, v části obcí Křečany, Mikulášovice, Krásná 
Lípa, Podhájí. Na Českolipsku došlo k výpadkům v části obce Česká Lípa, Zahrádky, Chlum.  

Na Mostecku a Lounsku došlo k výpadkům v části obcí Orasice, České Zlatníky, 
Bečov.Na Teplicku v části obce Dolánky, na Ústecku pak v části obcí Homole, Hlupice, Týniště. 
Na Liberecku došlo k výpadkům v okolí Liberce a Frýdlantu – části obcí Ostašov, Lučany, 
Jablonec nad Nisou. Nejklidněji je v současné době na Litoměřicku. Pracovníci skupiny ČEZ dle 
svých možností dodávky průběžně obnovují, objevují se ovšem nové poruchy.“15 

Do terénu bylo k řešení vzniklé situace vysláno na sto pracovníků poruchové služby 
a pracovníků jednotlivých dodavatelských firem. Ke snaze pro obnovení dodávek elektrické 
energie však nepřispívalo počasí. Vítr byl stále velmi silný a pracovníkům činnost stěžovaly již 
zmíněné, padlé stromy a větve. Posílení z hlediska lidských zdrojů se dočkalo také call 
centrum Skupiny ČEZ. 

 

                                                 

 
14

 BENEŠ, Ivan. Závěry z cvičení Blackout 2014: Energetická část. [PowerPoint]. Český národní výbor pro 
omezování katastrof. Praha, 2014 [cit. 2015-01-26]. 
15

 Vichřice a výpadky – aktuální situace distribuční sítě v severních Čechách k 15.00 hodině. České energetické 
závody. 2008. [cit. 2015-01-22]. http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/1845.html 

http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/1845.html
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1.2.3 Strategické vedení elektrické energie v České republice 
 
Elektrická přenosová soustava je, i když si to mnoho lidí neuvědomuje, jedním 

z nejzranitelnějších prvků kritické infrastruktury. Ne-li tím nejzranitelnějším. Její dlouhodobé 
vyřazení z provozu může mít katastrofální následky. V České republice ještě nikdy nebylo 
v oblasti energetiky překonáno kritérium N-1. Jedná se o: „Základní kritérium spolehlivosti 
provozu ES. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku libovolného prvku 
(např. vedení, transformátoru, bloku apod.), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu 
omezení spotřeby.“16 Ať už chceme nebo ne, musíme si připustit, že klimatická situace ve 
střední Evropě se postupem času mění. A to zdaleka ne k lepšímu. Českou republiku 
v minulosti zasáhly ničivé orkány, jež se svou silou postupně začínají vyrovnávat těm ničivým 
severoamerickým hurikánům. Silný vítr z těchto bouří páchá značné škody na majetku 
občanů, životním prostředí a v neposlední řadě také na přenosové soustavě. Orkán Kyrril, 
který se v České republice objevil v roce 2007, svou ničivou silou devastoval hlavně lesy. Jako 
horší, z hlediska kritické infrastruktury, se ukázal orkán Emma. Tento orkán totiž působil 
značné škody i na elektrizační soustavě. „Jako největší dopad působení orkánu Emma se 
ukázalo být poškozené vedení V415 poblíž obce Břežany, které spojuje transformovny 
Chodov a Čechy střed. Poškozené vedení bylo nutné opravit v délce 2 612 metrů. Výstavba 
náhradního vedení o celkové délce 2 853 metrů byla zahájena 7. a dokončena 20. března 
2008. Z tohoto případu lze usuzovat, že pokud by se podobná situace (možná dokonce horší) 
opakovala v budoucnu, bude Česká republika čelit závažné hrozbě celostátního blackoutu.“17 

V následující mapě lze pozorovat přenosovou síť České republiky s vyznačenými body 
(černé tečky). Tyto body vyznačují kritická místa elektrizační soustavy České republiky 
z hlediska jejich možného přerušení. Kdyby se totiž přerušilo všech těchto 5 míst naráz, ať už 
v první nebo druhé linii, výsledkem by byl celonárodní blackout.  

                                                 

 
16

 Energetický slovník: Kritérium "N-1". ČEPS, a. s. 2015. [cit. 2015-01-26].  
http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=K 
17

 BENEŠ, Ivan. Bezpečnosntí situace v energetice: Rizika blackoutů – vliv na obyvatelstvo a fungování státní 
správy. CItyPlan. 2010. [cit. 2015-01-26]. http://www.af-cityplan.cz/cz/download/1404044410/?at=1.  

http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/Energeticky-slovnik.aspx?root=K
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Obr. 5 – Kritická místa přenosové soustavy České republiky 
 (zdroj: http://oizp.cz/?p=4544&lang=cz) 

http://oizp.cz/?p=4544&lang=cz
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 Pokud se bavíme o přerušení minimálně pěti strategicky důležitých míst přenosové 
soustavy ve stejný čas, za účelem očekávaného blackoutu, vyvstává ihned otázka možnosti 
teroristického útoku. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole (“Příklad úspěšného útoku na 
elektrosoustavu“), tyto útoky jsou proveditelné a mnohdy úspěšné. V případě České 
republiky a možného útoku na strategická místa přenosové soustavy, je nejbližším 
modelovým příkladem útok na distribuční síť v Pákistánu ze dne 25. ledna 2015. „Ten vyřadil 
dodávky elektrické energie do 80% země a zanechal tak bez proudu na 140 milionů lidí.“18 

Za příčinu výpadku se považuje cílené přerušení elektrického vedení povstalci. 
Výpadek se považuje za prozatím nejhorší v dějinách země. Bez proudu se ocitly jak hlavní 
město Islámábád, tak i nejlidnatější město Palestiny Karáčí. Samotný útok, podle vyjádření 
ministerstva pro vodní zdroje a energie, provedli separatisté v západní provincii Balúčistán za 
pomocí výbušniny.19  „Experti upozornili, že incident ukázal na neúspěšnou snahu vlády 
zmodernizovat přetíženou síť, jejíž výpadky jsou v posledních sedmi letech časté.“20 
 

1.3 Následky výpadku elektrického proudu 
 

V případě, že se nepodaří různými preventivními i operačními zásahy zabránit 
přerušení dodávek elektrické energie, nastává výpadek. Následky tohoto jevu můžou být 
snadno řešitelné a nepodstatné nebo katastrofální s dlouhou dobou obnovy a revitalizace 
postiženého systému. 

Neinformovaný a neproškolený člověk si důsledky nedostatku elektřiny sám mnohdy 
ani neuvědomuje. Postupně mu všechna úskalí této situace dochází až ve chvíli, kdy je pozdě 
a výpadek už nastal. V první chvíli se z hlediska běžné domácnosti nic zásadního neděje, 
avšak čím delší je výpadek, tím větší jsou také dopady na jednotlivé oblasti života a odvětví 
lidské činnosti. Následky zasahují jednotlivé oblasti lidského života podle toho, do jaké míry 
jsou závislé na elektřině a zda u nich existují náhradní energetické zdroje. „Hloubka a rozsah 
níže uvedených dopadů přerušení dodávky bude záviset na několika základních okolnostech, 
jako jsou: 

 

 Příčina přerušení dodávky, 

 Plošný rozsah přerušením dodávky postiženého území, 

 Doba trvání přerušení dodávky, 

 Demografická struktura a technická infrastruktura postiženého území, 

 Roční období a konkrétní povětrnostní situace.“21 

                                                 

 
18

 Huge Power Failure in Pakistan Causes Blackout Leaving 80% of Country Without Electricity. The 
Independent. 25. I. 2015. [cit. 2015-01-26]. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/huge-power-
failure-in-pakistan-causes-blackout-leaving-80-of-country-without-electricity-10001449.html 
19

 Pákistán zahalila tma, povstalci shodili elektrickou síť. Novinky.cz, 26. I. 2015 [cit. 2015-01-26]. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/359833-pakistan-zahalila-tma-povstalci-shodili-elektrickou-sit.html 
20

 Pákistán zahalila tma, povstalci shodili elektrickou síť. Novinky.cz, 26. I. 2015 [cit. 2015-01-26]. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/359833-pakistan-zahalila-tma-povstalci-shodili-elektrickou-sit.html 
21

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 21. 
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Obr. 6 – Příklad rozvinutí krizové situace 

(BENEŠ, Ivan. CITIPLAN SPOL. S R.O. Zkušenosti s ochranou kritické infrastruktury v r. 2006.) 
 
„Veřejná správa“22 – předpokládaným dopadem výpadku elektrické energie na oblast 

veřejné správy je značná redukce většiny jejich funkcí. Jako příklad uvedu vyplácení 
sociálních dávek a důchodů. Komplikace mohou nastat také v dalších oblastech, kterými jsou 
vězeňství či justice. Předpokladem však zůstává, že v provozu zůstanou alespoň krizové 
útvary státní správy a samosprávy, jež jsou na plnou funkci v takovýchto podmínkách 
připraveny.  

                                                 

 
22

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 24. 
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„Nouzové služby“23 – Základními nouzovými službami je:24 
 

 „nouzové ubytování; 

 nouzové zásobování potravinami; 

 nouzové zásobování pitnou vodou; 

 nouzové základní služby obyvatelstvu; 

 nouzové dodávky energií; 

 organizování humanitární pomoci; 

 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva“. 
 
Samotná činnost integrovaného záchranného systému bude do značné míry 

zkomplikována, avšak ne zastavena. Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky 
a zdravotnická záchranná služba mohou mít problémy s otázkou dopravy na místa zásahu 
nebo s nouzovou komunikací a požadavky na zásah samotný. Se stejnými problémy se bude 
potýkat také Armáda České republiky. Dalším významným omezením nouzových služeb je 
například omezená možnost chemického a radiačního monitoringu a samotná přeprava 
nasbíraných informací do míst, kde se rozhoduje o jejich závažnosti. V případě nejhoršího 
scénáře by situace výpadku mohl někdo využít takovým způsobem, že by provedl útok 
chemickou nebo radiologickou zbraní. Tento útok by byl za stavu výpadku velmi těžce 
detekovatelný a než by se na něj přišlo, pro mnohé oběti zasažené jednou z těchto zbraní by 
mohlo být pozdě.  

„Komunikační a informační systémy“25 – v oblasti komunikace je stěžejním prvkem 
kapacita náhradních energetických zdrojů. V případě výpadku elektřiny daný systém (pevné 
linky, mobilní operátoři) přejde na nouzové zásobování elektřiny. Od velikosti kapacity 
náhradních zdrojů se odvíjí délka fungování samotného systému. Ve většině případů se 
bavíme o možnosti funkce pouze v řádu několika hodin. Nemožnost využívání internetu je 
očividná díky závislosti koncových zařízení (přijímačů internetového signálu) na elektrické 
energii. Velké komplikace by nastaly i v přepravě poštovních zásilek. Jednotlivá třídící zařízení 
na poštách budou vyřazena z provozu, a proto bude zásilkám trvat delší dobu, než se 
dostanou k adresátovi. Situace v poštovních službách bude o to horší, že se v době výpadku 
nebudou vůbec přijímat zásilky nové.   

„Bankovní a finanční sektor“26 – Výpadek proudu zasáhne bankovní a finanční sektor 
drtivou silou a ten se ocitne zcela paralyzován. Nebude fungovat prakticky nic. Od 
samotných bankomatů, přes realizaci bankovních operací, až k provozu samotných 

                                                 

 
23

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 24. 
24

 Ochrana obyvatelstva: Nouzové přežití. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2015. [cit. 2015-02-16]. 
http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-usteckeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-nouzove-preziti.aspx 
25

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 23. 
26

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 23. 
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bankovních domů. Znatelný dopad bude vidět i v oblasti burzy. Její činnost bude přerušena 
nezávisle na tom, o jakou burzu se jedná (peněžní, komoditní, služeb). 

„Dne 7. srpna 2007 vyřadil výpadek proudu síť bankomatů České spořitelny na hodinu 
a půl. Disfunkci výběrových zařízení zapříčinilo přerušení dodávek elektrické energie do 
počítačového střediska České spořitelny.“27 

„Doprava“28 – Chaos a postupná paralýza celého systému dopravy na postiženém 
území. Tak zní predikce dopravní situace po výpadku elektrické energie. Silniční doprava 
bude zcela závislá na tom, jakým množstvím pohonných hmot v danou chvíli disponuje každý 
jednotlivec (resp. Nádrž jeho automobilu/motocyklu). Čerpací stanice totiž po výpadku 
elektřiny přestávají plnit svou funkci. Samotná silniční doprava bude chaotická a značně 
problematická. Přispívat tomu bude nefunkčnost světelné signalizace ve většině měst 
a elektronických zabezpečovacích zařízení (železniční závory). Problémem se stanou  
i odstavená vozidla elektrické trakce (tramvaje, trolejbusy), které zůstanou na místě, kde se 
nacházely ve chvíli výpadku. To může být opravdovým problémem, pokud je to například 
uprostřed velmi frekventované křižovatky. Pro město Prahu bude špatnou zprávou nefunkční 
systém podzemního metra. K výraznému omezení také dojde v železniční dopravě. 
K dopravě po železničních tratích bude možno využít pouze lokomotivy s dieselovými 
motory. Jak je zřejmé, tak i v tomto případě bude vše záležet na množství jejich pohonných 
hmot. Blackout bude mít zcela zásadní dopad na leteckou dopravu. Ta bude okamžitě 
zastavena. Její bezpečná činnost je totiž zcela závislá na zařízení, přístrojích a vybavení 
napájených elektřinou.  

Na identifikaci dopadů, které výpadek elektrického proudu napáchá v oblasti 
dopravy, se například cíleně zaměřuje projekt „Ocenění rizik při výpadku dodávky elektrické 
energie“, který vede Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, Dopravní fakulty na 
škole České vysoké učení technické v Praze.29 

„Plynárenství“30 – přerušení dodávek zemního plynu po výpadku proudu 
do domácností (ale také dalším subjektům/spotřebitelům) je do značné míry bezpečnostní 
hrozbou. Elektřina v domácnosti přestává fungovat v jednu chvíli, ovšem plyn až s určitým 
zpožděním. Tento jev je způsoben akumulací zemního plynu v potrubních systémech. 
Nebezpečím pro osoby v domácnosti představuje únik plynu bez hoření. Samotné přerušení 
přepravy a následné distribuce zemního plynu po výpadku elektrické energie je zapříčiněno 
nefunkčností mechanizmů regulačních a automatik, jejichž funkce je na elektřině závislé.  

                                                 

 
27

 Bankomaty spořitelny vyřadil výpadek elektřiny. Zlatá koruna. 8. VIII. 2007. [cit. 2015-02-16]. 
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/bankomaty-sporitelny-vyradil-vypadek-elektriny 
28

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 23. 
29

 České vysoké učení technické v Praze. Dopravní fakulta. 2014 [cit. 2015-02-16]. 
http://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/projekt-detail.html?kod=313 
30

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 21. 
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„Tepelná energie“31 – Většinové množství systémů, které zásobují domácnosti 
teplem je závislá na oběhu teplonosného média (většinou teplonosná kapalina proudící 
v trubkách topení). Cirkulace tohoto média je zajišťována oběhovými čerpadly. Provoz těchto 
čerpadel je závislý na elektrické energii. Je zřejmé, že výpadek tak znemožní jejich 
provozuschopnost a teplonosné médium přestane cirkulovat. Po určitém čase vychladne 
úplně, bez možnosti nové dodávky. Při dlouhodobě působícím teplotám pod bodem mrazu 
se může stát, že teplonosná kapalina obsažená v potrubí a topení zamrzne a může 
tak způsobit značné škody (popraskání potrubního vedení). Je proto na místě v těchto 
případech teplonosnou kapalinu z topných zařízení vypouštět. 

„Dokud se teploty drží do mínus pěti, neviděl bych situaci tak kritickou. Když ale 
teploměr klesne ještě níž a navíc mrazy trvají více dní za sebou, může nastat problém.“  
– vyjádření Zbyňka Dusila z firmy Armat, která montuje a opravuje veškeré rozvody vody  
a topení. Škody způsobené zamrznutím teplonosného média nebo dokonce popraskáním 
trubek topení se mohou vyšplhat až do řádů několika desítek tisíc korun.32 

„Vodní hospodářství“33 – dodávky pitné vody skrz potrubí představují v případě 
výpadku elektřiny velký problém. Voda je nezbytnou komoditou pro život člověka. Při 
nedostatku elektrické energie však přestávají pracovat jak zařízení na úpravu vody, tak  
i čerpadla. Voda se tak nemůže upravovat na pitnou a musí se vystačit se starými 
naakumulovanými zásobami. Tím však problém nekončí. Disfunkce čerpadel by zapříčinila, že 
by se voda nedostala ze zdroje vody ke spotřebitelům, pokud by se spotřebitel nacházel na 
výše položeném místě nežli zdroj. V tomto případě by byly dodávky pitné vody zajišťovány 
jen takovými zdroji, jež se nachází na vyvýšeném místě nad spotřebiteli a k dodání pitné vody 
není potřeba nic jiného než její vztlaková síla. V oblasti vodního hospodářství ale nejde pouze 
o dodávky pitné vody spotřebitelům. Ochromena bude i funkce uvolňování vody 
z přehradních nádrží, regulace průtoku vody ve vodních tocích, čištění odpadních vod  
a mnohdy i samotná kanalizace. 

„Ropa a ropné produkty“34 – Disfunkcí elektřiny přestávají pracovat veškerá 
přečerpávací zařízení a samotná přeprava ropy a ropných produktů. Jak již bylo řečeno 
v oblasti dopravy, při výpadku nefungují ani čerpací stanice pohonných hmot. To se jeví 
z hlediska silniční dopravy jako velký problém, hlavně pokud se jedná o zásahová vozidla 
nouzových služeb. Pro tyto případy Správa státních hmotných rezerv vytvořila zásoby ropy  
a ropných produktů. O této problematice pojednává zákon č. 189/199 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nouzových zásobách ropy). „Nouzové zásoby podle tohoto zákona vytváří a udržuje Správa 
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státních hmotných rezerv z ropy a vybraných ropných produktů ve výši odpovídající nejméně 
90 dnům průměrného denního čistého dovozu.“35  

„Potravinářství a zemědělství“36 – Nedostatek pečiva. Ten nastane hlavně z důsledku 
nefunkčních mlýnů a pekáren. Nedostatek masných výrobků. Vyřazení ventilačních systémů 
ve velkochovech může mít za následek velké ztráty chovné drůbeže. Jatka a další masné 
zpracovatelské závody budou vyřazeny z provozu. Bylo by možné maso zpracovat ručně, ale 
nebylo by možné využít chladících a mrazících zařízení pro následné uchování a zajištění delší 
doby spotřeby. Produkce mléka bude výrazně omezena. Dojení se obecně zajišťuje dojícím 
zařízením závislým na elektřině. I v případě, že se mléko získá bez pomoci tohoto zařízení, se 
nemůže dále zpracovat a bude proto znehodnoceno. Využít bude možno pouze existující 
zásoby potravin. 

„Zdravotní péče“37 – Počítat lze pouze se základní ambulantní péčí, která bude 
zajišťována praktickými lékaři bez možnosti užití jakýchkoliv přístrojů závislých na elektřině 
(diagnostické přístroje). Samotný provoz nemocnic a nemocničních zařízení bude značně 
omezen nebo zcela vyřazen z provozu. Náhradní zdroje energie vystačí pouze na pár hodin. 
Okamžitě se zastaví výroba léčiv a zdravotních potřeb. Velmi špatná situace nastane také 
v domech pro seniory a pečovatelských domech.  

 
1.4 Blackouty ve světě 

 
„No other country faces an energy challenge, or has seized an energy opportunity , on 

nearly the same scale and scope as India.“ – Mike Bloomberg 

 
Blackout je problémem celosvětovým a jako takový se již mnohokrát projevil ve 

velkém počtu jednotlivých zemí. Příčiny jsou různorodé (viz. kapitola „Příčiny výpadku 
elektrické energie“) a důsledky mají vliv na řádově miliony lidí. V této chvíli mám na mysli 
blackouty velkého rozsahu, jež postihnou velké území státu, celé území státu nebo dokonce 
přesáhnou státní hranice a bude se jednat o blackout mezinárodního charakteru.  

Obrovským problémem v situaci tohoto charakteru je informovanost obyvatelstva, 
zajištění podmínek nezbytných pro život, zajištění základních životních potřeb obyvatel, 
udržení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku atd. Problémy jednotlivých domácností  
a chování jedinců v situaci dlouhodobého nedostatku elektrické energie budu ještě ve studii 
podrobněji rozebírat.  

V této kapitole uvedu příklady několika největších blackoutů v historii. Příklady 
rozdělím do dvou skupin podle jednotlivých kritérií Kritériem první skupiny je počet 
zasažených lidí, zatímco kritériem druhé skupiny je celková doba výpadku elektrické energie. 
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1.4.1 Příklady blackoutů podle počtu zasažených osob 
 
Jednotlivé příklady blackoutů jsou seřazeny sestupně podle počtu zasažených lidí. Na 

prvních třech příčkách se nachází asijské země (Indie, Bangladéš, Indonésie). Toto zjištění si 
lze vysvětlit faktem, že v těchto zemích žije obrovské množství lidí. V tomto případě by  
i výpadek menšího rozsahu ovlivnil značné množství obyvatel daných zemí, avšak výpadek 
velkého rozsahu způsobí hotovou katastrofu.  

 

 Indie – 620 milionů zasažených (30. – 31. červenec 2012).38 

 Bangladéš – 150 milionů zasažených (1. listopad 2014).39 

 Indonésie – 120 milionů zasažených (18. srpen 2005).40 

 Brazílie – 97 milionů zasažených (11. březen 1999).41 

 Brazílie, Paraguay – 87 milionů zasažených (10. – 11. listopad 2009).42 

 Spojené státy americké, Kanada – 55 milionů zasažených (14. – 15. srpen 2003).43 

 Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko – 55 milionů zasažených (28. září 
2003).44 

 Thajsko – 40 milionů zasažených (18. březen 1978).45 
 
1.4.2 Příklady blackoutů podle celkové doby výpadku elektrické energie 

 
V následující části jsou použity stejné případy jednotlivých blackoutů, jako v předchozí 

části zabývající se počtem zasažených lidí. Jednotlivé příklady blackoutů jsou však seřazeny 
sestupně podle celkové doby výpadku elektrické energie. Po následujícím seřazení si každý 
může dle vlastního uvážení udělat představu o tom, do jaké míry byl daný blackout kritický 
(počet zasažených lidí + celková doba výpadku). 

                                                 

 
38

 Hundreds of Millions Without Power in India. BBC News India. 31. VII. 2012 [cit. 2015-01-22]. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-19060279 
39

 Bangladesh Power Restored After Nationwide Blackout: Bangladesh, India Blame each other for Power 
Failure. The Wall Street Journal. 2. XI. 2014 [cit. 2015-01-22]. http://www.wsj.com/articles/bangladesh-power-
restored-after-nationwide-blackout-1414915894 
40

 100 Million Indonesians Affected by Power Outage. Highbeam Research. 18. VIII. 2005 [cit. 2015-01-22]. 
http://www.highbeam.com/doc/1P1-112273273.html 
41

 The Darkest Night. Brazzil.com. 1999. [cit. 2015-01-22]. http://www.brazzil.com/pages/p07mar99.htm 
42

 Millions Left in Dark by Brazilian Blackout. The Guardian. 11. XI. 2009. [cit. 2015-01-22]. 
http://www.theguardian.com/world/2009/nov/11/itaipu-blackout-hits-brazil 
43

 The Great North America Blackout. CBC. 2003. [cit. 2015-01-22]. http://www.cbc.ca/archives/categories/ 
economy-business/energy/energy-general/the-great-2003-north-america-blackout.html 
44

 HOOPER, John. Italy's Blackout Raises Questions. The Guardian. 30. IX. 2003 [cit. 2015-01-22]. 
http://www.theguardian.com/world/2003/sep/30/italy.johnhooper 
45

 The 12 Biggest Electrical Blackouts In History. Mental Floss. 9. XI. 2015. [cit. 2015-01-25]. 
http://mentalfloss.com/article/57769/12-biggest-electrical-blackouts-history 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-19060279


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
23 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Seznam také přispívá k obecné představě o možnostech rychlé opravy přenosové 
soustavy v jednotlivých zemích. 

 

 Spojené státy americké, Kanada (14. – 15. srpen 2003) – výpadek trvající 24 hodin.46 

 Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko (28. září 2003) – výpadek trvající  
18 hodin.47 

 Indie (30. – 31. červenec 2012) – výpadek trvající 14 hodin.48 

 Bangladesh (1. listopad 2014) – výpadek trvající 12 hodin.49 

 Thajsko (18. březen 1978) – výpadek trvající 9 hodin.50 

 Indonésie (18. srpen 2005) – výpadek trvající 5 hodin.51 

 Brazílie (11. březen 1999) – výpadek trvající 5 hodin.52 

 Brazílie, Paraguay (10. – 11. listopad 2009) – výpadek trvající 3 hodiny.53 
 
Jak lze vypozorovat, největší světové výpadky elektrické energie se pohybují rámcově 

v řádech hodin. Pojednávání o přesné době výpadku proudu není zcela možné. Tyto výpadky 
postihly rozsáhlé části jednotlivých zemí nebo rovnou několik zemí najednou. Dodávky 
elektřiny se obnovovaly postupně a s určitým časovým posunem. V praxi to tedy vypadá tak, 
že v určité oblasti už elektrický proud funguje, avšak v oblasti jiné se toho lidé dočkají 
například až za několik hodin. Proto jsou uvedené časy jednotlivých výpadků ty nejdelší 
možné v dané situaci. Pouze jeden jediný případ přesahuje hranici 24 hodin. Jedná se  
o “Velký severovýchodní blackout“ ve Spojených státech amerických z roku 2003. Ten jako 
jediný z největších blackoutů tuto hranici překročil, avšak pouze v některých lokacích. 
A právě tento příklad blackoutu jsem si vybral k podrobnějšímu popisu. 
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1.4.3 Velký severovýchodní blackout 
 
Dne 14. srpna roku 2003 se odehrál jeden z největších blackoutů, který kdy Spojené 

státy americké prožily. Postupně výpadek zasáhl na 55 milionů občanů Spojených států 
amerických a Kanady. Proběhl v několika státech a v některých místech přesáhl hranici  
24 hodin. Dopady, které tento výpadek způsobil, připravily národní ekonomiku země  
o celých 10 miliard dolarů.54 

„Důvodem bylo přetížení přenosové soustavy, jež dodávala proud do západního New 
Yorku a Kanady. Toto přetížení sítě způsobilo několik samostatných poruch na přenosové 
soustavě, které posléze vyústily v plošné výpadky proudu nejméně v osmi státech na 
severovýchodě a středozápadě Spojených států amerických. Bez proudu se ocitla města jako 
New York City, Cleveland, Detroit, Toronto, New Jersey.  

Blackout odstartoval po 4 hodině odpoledne. V samotném New York City úředníci 
správy sítě pracovali do noci, aby elektřinu opět do města dostali. Podařilo se jim to kolem 
11 hodiny večerní. Elektřina opět fungovala, avšak jen v určitých částech města (Brooklyn, 
Bronx, Queens). Celý Manhattan zůstával dále zahalen v temnotě. Starosta města vyzval 
občany, aby se zachovali jako v případě velkých sněhových kalamit a bouří. Vyzval je, aby 
nevycházeli ven a pokud možno si vzali den volna ze zaměstnání – tím by se značně ulevilo 
dopravní situaci ve městě, která byla bez elektřiny ve špatném stavu. Nefungující světelná 
signalizace na křižovatkách, metro mimo provoz. 

Obrovské úsilí museli vynaložit všichni příslušníci nouzových služeb. Počínaje 
vysvobozováním uvězněných lidí z výtahů, tunelů metra a konče znovunastolením veřejného 
pořádku v některých částech města. Takovéto výpadky elektrického proudu mají totiž za 
následek růst kriminální činnosti (například rabování). Značně vypjatá situace nastala 
v oblasti letecké dopravy. Blackout do značné míry ovlivnil provoz mnohých letišť. A to jak 
vnitrostátního typu, tak mezinárodních. I přes velká zpoždění a odklady jednotlivých letů, 
zůstala letiště otevřená a v provozu.“55  

Blackout severovýchodu Spojených států amerických se mnohokrát vyšetřoval. Sám 
tehdejší prezident George Bush prohlásil, že se jedná o závažnou situaci. Vypracována byla 
řada různých studií, která se zabývají příčinami výpadku. Postupně se došlo k závěru, že za 
výpadek může zastaralá přenosová soustava a je potřeba do velké míry modernizovat. Po 
událostech z 11. září 2001 mnoho lidí napadl jako příčina výpadku teroristický čin. To se však 
nikomu nepodařilo prokázat a vyšetřování stále potvrzovalo chybu v přenosové soustavě. 

Porovnání nočních satelitních snímků Spojených států amerických před velkým 
výpadkem a v jeho průběhu. Na prvním z obrázků lze vidět zcela osvícené území Spojených 
států, zatímco na obrázku druhém můžeme spatřit velkou neosvětlenou plochu vyznačenou 
červeným kruhem. A právě to je oblast výpadku elektrické energie ve Spojených státech 
amerických roku 2003. Pozorovateli nesmí uniknout fakt, že se jedná o jednu z nejvíce 
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obydlených oblastí v celých Spojených státech amerických. Proto výpadek na relativně tak 
malém území (ve srovnání s rozlohou celého státu) zasáhl tak velký počet obyvatel. 

 

 
 

Obr. 7 – Noční pohled na Severní Ameriku 
(zdroj: http://www.westernresourceadvocates.org/media/EnewsAug2012.php) 

 

 
 

Obr. 8 – Noční pohled na Severní Ameriku po výpadku elektrického proudu 
(zdroj: http://www.ptd.siemens.de/artikel1003.html) 
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Kdybych měl sám zhodnotit nebo spíše naznačit, proč jsem si vybral k podrobnějšímu 
popisu zrovna tento blackout, řekl bych, že právě z důvodu možného teroristického útoku. 
Přenosová soustava je nedostatečně chráněný prvek kritické infrastruktury a lze na ní, se 
základními vědomostmi o jejím fungování a patřičným vybavením, napáchat velké škody, 
zejména škody, které způsobí plošný výpadek proudu, jež tento útok odstartuje. Jak již bylo 
naznačeno v předchozí části textu, teroristický útok za účelem přerušení dodávek elektrické 
energie je reálnou hrozbou.  V podmínkách České republiky by se jako potencionální místo 
pro uskutečnění teroristického útoku, kromě jednotlivých elektráren a velkých elektrických 
rozvoden, označilo strategické vedení vysokého napětí (viz. kapitola “Strategické vedení 
elektrické energie v České republice“).  

 
1.5 Česká republika na pokraji blackoutu 

 
Pro nastínění akutní situace zabezpečení přenosu elektrické energie v České republice 

uvedu případ, kdy naše země neměla k plošnému blackoutu příliš daleko. Dne 24. července 
2006 totiž Česká energetická přenosová soustava, a. s. vyhlásil nouzový stav. Nejednalo se 
však o typický blackout v pravém slova smyslu, protože žádnému spotřebiteli nebyly dodávky 
elektrické energie přerušeny. „Vlivem vyhlášených regulačních stupňů museli však velcí 
spotřebitelé omezit odběr. Dispečink České energetické přenosové soustavy ten den řešil více 
než 1 000 tísňových volání. Vlivem přetížení sítě v sousedních státech se změnil objem toku 
energie v České republice jak v severojižním směru, tak i od východu na západ. Stalo se to  
4. července, kdy průměrná denní teplota byla 27°C, v 9 hodin ráno byla teplota již 33°C. 
Zatížení sítě bylo o 500 MW vyšší než obvykle v tomto čase. Dne 20. května 2006 bylo při 
vichřici zdemolováno vedení 400 kV mezi rozvodnou Hradec a německým Etzenrichtem. Toto 
vedení bylo rychle nahrazeno provizorní linkou a byla zahájena oprava. Shodou okolností 
právě dne 24. července probíhalo přepojování z provizorního vedení na původní opravené. 
Z důvodů oprav a revizí byly vypnuty další 4 přenosové trasy na území České republiky. Po 8. 
hodině ráno došlo k nečekanému vypnutí rozvodny Diviča ve Slovinsku (důsledek požáru 
v blízkosti rozvodny) a následně k navýšení odběru z České republiky do Rakouska. To vedlo 
k přetížení jednoho 400 kV vedení rozvodny Hradec a jeho vypnutí. Dominovým efektem pak 
došlo k dalším výpadkům, čímž část sítě v České republice přešla do ostrovního provozu. 
Tento ostrovní provoz byl však značně nesymetrický – zůstala v něm velká část zdrojů a 
vykazoval přebytek výkonu 1 500 MW. Stejný rozdíl byl ve zbývající čísti soustavy, ale jako 
deficitní. Přesto se podařilo systém zregulovat a asi po 1 hodině soustavu České republiky 
opět spojit. Další dva výpadky, způsobené požárem vazební tlumivky v rozvodně Čechy střed 
a kontakt vedení se stromem v důsledku velkého průhybu, způsobily kolem poledne opět 
vznik ostrovního provozu, tentokrát s diferencí výkonu 2 400 MW. Zvládnout tento stav se 
podařilo pouze po odpojení některých elektrárenských bloků. Následně byl ve 14.00 vyhlášen 
stav nouze, ale síť se odlehčila pouze o 600 MW. Ještě v 14.45 došlo ke vzniku dalšího 
ostrovního provozu. Pak se situace vlivem snížení odběru začala stabilizovat, stav nouze byl 
ukončen ve 23.00."56 
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 Co je to blackout? Fyzmatik píše. 2010. [cit. 2015-02-17]. http://fyzmatik.pise.cz/198-co-je-to-blackout.html 
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2. Darking 
 
„Tenkrát to byl fenomén jako blázen.“ – Rostislav Chobola 

 
Ve spojitosti s přímým (úmyslným) poškozením elektrosoustavy se musí zmínit  

i fenomén „darkingu“. Pojem darking lze vydefinovat jako: „stmívání, zhasínání, 
sociálně deviantní chování, při němž dochází k nežádoucímu odpojování elektřiny a často jsou 
přitom i ničeny rozvaděče elektrického proudu, též darkerství.“57 

 
2.1 Počátky darkerů v Čechách 

 
„Darkerské podhoubí se začalo formovat od magického data 2000. Než si mladíci 

troufli na vysoké napětí, otrkali se u tzv. phreakingu. To je poměrně různorodá ilegální 
činnost, která spočívá v tom, že se napíchnete na telefonní síť a zadarmo voláte, kam se vám 
zachce, odposloucháváte cizí hovory, ale třeba i vyrábíte výbušniny, kterými ničíte telefonní 
budky. Jenže tuzemským mládencům to nestačilo a začali přemýšlet o nové, ještě více 
nebezpečné a vzrušující zábavě. A tak v roce 2001 vznikl darking, ryze české specifikum. 
Nikdo vlastně ani neví, proč se objevil zrovna u nás.“58  

 
2.2 Anarchisté x extrémisté x energoteroristé 

 
„Darkeři jsou nebezpečím pro přenosovou soustavu zejména proto, že se pokoušejí 

provést plošné odpojení elektrického proudu na určitém území. Dělají to tak, že ničí úsečníky 
vysokého napětí. Vzrušení jim to přináší zejména z důvodu možného vzniku „Eliášova ohně“, 
což je elektrický oblouk velké intenzity, který vzniká po rozpojení stykačů vysokého napětí. 
Tento jev je provázen oslnivým zářením, kterého se snaží darkeři docílit. Čím větší a zářivější 
„Eliášův oheň“ je, tím větší respekt mezi stmívači získá ten, co jej vyvolal. 

Dle odborníků z řad Policie České republiky se má za to, že darking provozovalo 
celkem cca 20 darkerů, jejichž průměrný věk nepřesáhl 20 let. Tito mládenci (darking 
přitahoval zejména muže) se pak svými následnými „úspěchy“ chlubili na internetu.“59 
„V převážné většině případů se jednalo o středoškoláky, kteří měli výjimečné znalosti 
v oborech, jako informační technologie nebo elektrotechnika.“60 To, že se svým nelegálním 
počínáním chlubili na internetu, přivedlo na jejich stopu vyšetřovatele Policie České 
republiky, jež do té doby vlastně ani netušili, že se něco takového na území našeho státu 
děje. Byl to úplně nový fenomén, který se musel začít řešit. 
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 Darking. ABZ slovník cizích slov. 2015. [cit. 2015-02-17]. 
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/darking 
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 Darking: Poslední zhasne. Heronovo. 2008. [cit. 2015-02-17]. 
https://www.heronovo.cz/darking-posledni-zhasne/  
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 DANICS, Štefan. Extremismus. Praha: Triton, 2003, 62 s. ISBN 80-725-4454-3. 
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 Darking: Poslední zhasne. Heronovo. 2008. [cit. 2015-02-26]. 
https://www.heronovo.cz/darking-posledni-zhasne/ 
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„Přerušením dodávek elektrického proudu darkeři způsobovali celkové škody ve výši 
až stovky tisíc korun. Nešlo však pouze o finanční škody. Darkeři tímto svým počínáním, 
naplňovali skutkovou podstatu trestného činu obecné ohrožení.“61 

V momentě, kdy už jim byla na stopě policie, se své jednání snažili falešně politizovat 
tím, že se snaží upozornit na silné postavení monopolu Českých energetických závodů 
a Telecomu. Stmívání byl podle jejich názoru jakýsi boj proti monopolizaci České republiky 
v oblasti energetiky. Dle vlastního názoru samotných darkerů se chystali i k přerušení 
dodávek elektrické energie pro summit Severoatlantické aliance, který se v České republice 
konal v roce 2002. Kongresové centrum v Praze se však výpadku proudu nedočkalo. 

 
2.3 Konec darkerů v Čechách 

 
„Fenomén darkingu postupně vymizel po sebevraždě jednoho z členů darkerské 

komunity. Jednalo se o devatenáctiletého středoškoláka z Humpolce, který se samotných akcí 
nezúčastňoval, ale pro darkery vedl internetové stránky. Sataník, jak si hoch na internetu 
přezdíval, se domníval, že proti němu Policie České republiky nemůže nijak zakročit, protože 
se fyzicky nedopouští škod na elektrosoustavě, ale neuvědomil si, že v České republice se za 
trestný čin považuje i pouhý návod k ilegální činnosti. A přesně to na svých internetových 
stránkách zveřejňoval.“62  

„V únoru 2003 byl obviněn z podněcování k trestnému činu. 6. března si koupil kanystr 
s benzínem, nasedl na autobus do Prahy a na Václavském náměstí se upálil. Zoufalý čin 
zřejmě způsobila mladíkova zvýšená citlivost, deziluze z lhostejného světa, stres z vyšetřování, 
ale i pocit, že ho darkeři zneužili.“63 
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 Darking: Poslední zhasne. Heronovo. 2008. [cit. 2015-02-26].  
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2.4 Jednotlivé skupiny a regiony jejich působení 
 
Jednotlivé skupiny darkerů a regiony jejich působení: 
 
„Darkers Group no. 1 

 byla založena v listopadu 2001 v Ústí nad Labem, tvoří ji asi 4 členové, 

 operuje v okolí Ústí nad Labem a v Kutné Hoře. 
 
RJ-11 Security Alliiance 

 dnes se jedná o nejaktivnější a nejznámější skupinu, 

 tvoří ji asi 6-8 stálých členů, 

 operuje v lokalitách Opava – Hlučínsko – Dolní Benešov, 

 kromě darkerů je zde i skupinka „hackerů – darkerů“, 

 skupinka „hackerů – darkerů“ na internetu propaguje darking a mobilizuje ostatní, 

 postupně se na RJ-11 napojují darkeři z Ústí nad Labem, Jižních Čech, Jižní Moravy, 
okolí Brna a Českých Budějovic, 

 údajným cílem je boj proti všem monopolům a zejména proti Českým energetickým 
závodům. 
 
KRAKEN  

 jedná se o malou a relativně samostatnou skupinu, 

 tvoří ji asi 4 stálí členové, 

 operují v Brně a okolí. 
 
DVORKA či DVOŘKA 

 tvoří ji asi 4 stálí členové, 

 operuje v Českých Budějovicích a okolí. 
 
K dalším skupinám patří např. ELEKTRIC RANGERS a CHC-CZECH HACKERS 

COMUNITY, které působí v lokalitách Hlučín a v Ostravě. Jejich členové prý mají velmi dobré 
znalosti software, hardware a vyznají se v informačních a telekomunikačních techno-
logiích.“64 
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3. Dopady blackoutu na širší veřejnost 
 
V následující kapitole se budu snažit popsat, jak již samotný název napovídá, dopady 

blackoutu na život občanů České republiky. Tato kapitola se nebude zabývat ani tak 
bezpečnostními hrozbami a z nich plynoucími riziky výpadku elektrické energie, ale spíše 
dopady sociálními. Budu popisovat nastíněnou situaci blackoutu dle délky trvání, 
přičemž sociální situace a jednání občanů se bude měnit doslova z hodiny na hodinu. 
Pokusím se objasnit určité modely chování lidí v této kritické situaci a na závěr navrhnout 
určitá preventivní opatření a možnosti změny systému k lepšímu. Budu se taktéž zabývat 
otázkou proč se jinak vzorově chovající občané našeho státu obracejí zády k zákonům, 
vyhláškám a nařízením a začínají si dělat, co chtějí? Co by v dané chvíli měli dělat 
bezpečnostní sbory? Jak takovou situaci vyřešit, popřípadě má se v situaci tak závažného 
charakteru vůbec něco takového řešit?  

Z pohledu sociálních dopadů blackoutu a dopadů na chování občanů České republiky 
je situace velmi specifická podle toho, jaké jsou atributy daného výpadku (např. doba 
možného trvání výpadku, klimatická situace na daném území v době výpadku). Abych toto 
tvrzení uvedl na pravou míru: v zimě bude blackout páchat daleko větší škody a bude v lidech 
vzbuzovat daleko větší existenční obavy nežli v letních měsících. 

 
3.1 Případová studie domácnosti v Krnově 

 
Pro následný popis vývoje událostí v případě dlouhodobého výpadku elektrické 

energie a jejich dopadu, jsem si vybral jako případovou studii domácnost ve městě Krnov. 
Respektive přímo vlastní dům s vlastní rodinou. Udělal jsem tak z důvodu, protože znám 
místní podmínky života, situaci domácnosti, možnosti domácnosti a pravděpodobné modely 
chování členů domácnosti.  
 Nebudu však zůstávat pouze u jedné domácnosti. Dopady blackoutu budu vztahovat 
na celé území města a všechny jeho občany. Je totiž jasné, že na chování občanů jedné 
domácnosti bude do velké míry působit chování občanů domácnosti druhé. Ať už se jedná  
o vzájemnou výpomoc v kritické situaci nebo domino efekt v případě nelegálního jednání 
(„když může on, tak já taky“). Bude velmi zajímavé sledovat postupně měnící se model 
chování člověka v krizové situaci, kterou dlouhodobý výpadek elektrické energie určitě je. 
Teď už ale k samotnému scénáři výpadku.  
 Vytvořím hypotetickou situaci dlouhodobého výpadku, kdy žádný z občanů nemá 
sebemenší představu ani informaci o tom, jak dlouho tento výpadek bude trvat. Nebudu 
zmiňovat možné příčiny blackoutu, protože jsou pro nás v této situaci irelevantní. Omezím se 
pouze na to, že za ně může klimatická situace v daném místě. Dejme tomu, že je leden  
a teploty se již několik dní pohybují na 15 až 20 stupni pod bodem mrazu. Výpadek se bude 
týkat území celého Slezska a severní Moravy. Dodávky elektřiny byly přerušeny ve 4 hodiny 
ráno v pondělí. Většina obyvatel se do všedního dne už probudila v zimě a s nefungujícím 
spojením s okolním světem (nefunkčnost mobilních sítí, internetu, televize). Fungují pouze 
rádia s možností napájení přes baterie, které vlastní minimum zasažených obyvatel. 
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3.1.1 Scénář možného vývoje dlouhodobého blackoutu 
 

„Náhlé ticho“65 – První stadium blackoutu (0-30 minut). Jedná se o situaci, kdy lidé 
pouze vyčkávají na obnovu dodávek elektrické energie. Domácnosti využijí alternativní 
zdroje světla (svíčky, baterky) a počítají s tím, že elektřina bude zase brzo fungovat. 
Jednotlivá pracoviště začínají fungovat v nouzovém režimu nebo přestávají svou práci 
vykonávat úplně. Pracoviště, která mají na starosti zabezpečování životně důležitých činností 
(např. nemocnice) využívají energie ze svých náhradních zdrojů. Do stavu pohotovosti se 
dostávají jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, neboť bezpočet lidí je 
uvězněno ve výtazích, dopravních prostředcích (metro) a budovách bez osvětlení. Mobilní síť 
začíná být postupně přetěžována vlivem rapidního nárůstu nutných nouzových telefonátů, 
telefonátů informačního charakteru nebo pouze telefonátů „z dlouhé chvíle“. Obchodní 
centra a velké hypermarkety zavírají. Zejména v případě nočního výpadku se mohou místy 
objevovat první náznaky kriminálního jednání. Některé služby (sociální, nemocniční) 
bez vlastního zdroje náhradní energie, začínají mít problémy s hygienou. 

Případová situace v Krnově – Krátkodobý výpadek ve městě nenapáchal velké škody. 
Možná hlavně z toho důvodu, že se situace stala tak brzy ráno (4:00) Naše domácnost tento 
výpadek taky ani nepocítila díky časné ranní hodině. To, že vůbec nějaký výpadek proudu 
proběhl, by bylo možné zjistit z blikajících spotřebičů, které měly přednastavenou určitou 
funkci. Například digitální hodiny na elektronickém budíku či na elektrické troubě. V případě 
půlhodinového výpadku by se výrazný rozdíl nepocítil ani na dodávkách tepla do domácnosti. 
Plastová okna spolu se zateplenými obvodovými zdmi by teplo uvnitř udržely do doby, než 
bude dodávka elektrické energie zpětně obnovena. 

„Chaos“66 – Druhé stadium blackoutu (do 6 hodin). Tuto situaci primárně řeší složky 
integrovaného záchranného systému. Lidem už se zdlouhavá situace bez elektrického 
proudu příčí a začínají vyhledávat kvalifikované informace o rozsahu blackoutu a hlavně pak 
o jeho očekávané délce. Vyhledávání dostupných informací se provádí pomocí bateriových 
rádií. Lidé, kteří tato rádia nemají k dispozici, kontaktují své známé či sousedy. Začínají se 
také projevovat náznaky paniky a zmatkování. Nemocnice a pečovatelské domy začínají mít 
vážné hygienické problémy. Poskytuje se pouze základní a neodkladná lékařská péče 
v nouzovém režimu. V tomto případě už může také docházet k úmrtím vlivem snížené 
schopnosti práce lékařského personálu na operačních sálech. Komunikační sítě mobilních 
operátorů začínají být zcela nedostupné, protože náhradní energetické zdroje na věžích jsou 
určeny pouze na 4 hodiny nouzového provozu. Problémem začíná být také situace týkající se 
dodávek pitné vody do domácností. Vlivem výpadku přestávají fungovat čerpadla a voda se 
tak nemůže dostat například do vyšších pater budov. Jediné možné řešení je voda balená 
nebo přistavení cisterny. Jednotlivé podniky (chemické, hutní, strojírenské a potravinářské) 
přerušují svou výrobu. Obchody a obchodní centra v zasažené oblasti se uzavírají. Velkým 
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problémem se v zasažené oblasti stane doprava. Hlavně pak ta, která je závislá na elektrické 
energii (metro, tramvaje, trolejbusy, části elektrifikovaných železničních koridorů). Složky 
integrovaného záchranného systému pracují v plném nasazení pro vyprošťování lidí z výtahů, 
labyrintů neosvětlených chodeb, zajištění protipožární ochrany, zajištění možných úniků 
zemního plynu, atd. Situace jim však stěžují dopravní obslužnost a komunikační možnosti 
s řadovými občany. V domácnostech se přestává topit nebo klimatizovat (záleží na 
venkovních klimatických podmínkách). Zejména poruchy systému topení mohou způsobit 
zdravotní komplikace u dětí, důchodců a nemocných jedinců. Už při blackoutu tohoto typu 
se začínají projevovat závažnější poruchy a nebezpečí, jako třeba únik nevyčištěné vody do 
řeky z čističky odpadních vod. 

Případová situace v Krnově – Šestihodinový výpadek už pocítí občané města a naše 
domácnost v plné síle. Po výpadku proudu ve 4:00 ráno přestává fungovat topení a vlivem 
velmi nízkých venkovních teplot se domácnosti po celém městě probouzí do nepříjemné 
zimy. I přes tuto nepříjemnou situaci lidé opouštějí svá obydlí a míří do práce či školy. 
Nikomu zatím není zcela jasné, do jaké míry bude výpadek proudu probíhat, a tak tím 
nehodlají ovlivnit své povinnosti v profesním a akademickém životě. V této fázi jsou v první 
řadě nezbytné informace. Opakované předávání ověřených informací, týkajících se příčiny 
a hlavně pak očekávané délky výpadku elektrické energie. Tato zásadní informace dále 
ovlivní průběh a vývoj situace v postiženém území a do jisté míry také jednání obyvatelstva. 
V případě, že bude doba výpadku vyčíslena rámcově “pouze“ na několik hodin, lidé panikařit 
nezačnou. Odeberou se zpět do svých obydlí a přečkají výpadek v klidu a relativně bez potíží. 
Jednoduše řečeno – zásoby jídla, pití a nezbytných komodit na 6 hodin života bez elektrické 
energie má každý. Rozdílná situace by nastala v případě, že informaci o očekávané délce 
výpadku by lidem nikdo sdělit nemohl. Ať už z důvodu nemožnosti profesionálního odhadu či 
nevědomí, co všechno se na přenosové soustavě porouchalo (situace se musí ještě 
prošetřit). V tomto případě by byla na místě alespoň určitá doporučení ze strany státní 
správy, co by v takovéto situaci lidé měli dělat, jak se připravit na možnost dlouhotrvajícího 
výpadku, čemu se vyvarovat a jak nadále zjišťovat potřebné informace.  

„Napětí“67 – Třetí stadium blackoutu (6 hodin až den). V této situaci slouží jako 
základní komunikační prostředky – komunikační systémy integrovaného záchranného 
systému. Krizové štáby postupně přebírají kontrolu nad složkami integrovaného 
záchranného systému a koordinují jeho činnost spolu s koordinací nasazení jeho sil  
a prostředků. Stanoví se priority pro záchranné a likvidační práce v zasaženém území 
(respektive na území spadající pod daný krizový štáb). Zásadním problémem jsou dodávky 
vody a náhradních energií. Zpočátku se zásobování realizuje za pomoci velkých cisteren 
s pitnou vodou, které se rozvezou na určená místa všude po obydlených oblastech. 
Pro zabezpečení zásobování vlastní domácnosti lidé využívají své dopravní prostředky 
k možnému nákupu potravin a nutných komodit v jiné oblasti regionu nebo úplně v jiném 
kraji. U lidí bez možnosti využití vlastního dopravního prostředku se zvyšuje využívání 
městské a meziměstské hromadné dopravy. Nedostatkovým zbožím se budou postupně 
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stávat potraviny, balená voda, baterie, prostředky hygieny, apod. Rabování a podobné 
projevy nelegálního jednání budou stále častější. Pro krizové štáby a integrovaný záchranný 
systém je v této situaci prioritou: záchrana lidských životů, záchrana materiálních zdrojů, 
zajištění bezpečnosti a ostrahy, zavedení ekologických opatření, likvidace exkrementů 
v oblastech s vysokým percentilem osídlení a v neposlední řadě zajištění obnovy zásobování 
elektrickou energií. 

Případová situace v Krnově – Stejně jako v případě „Chaosu“ i tady by se situace stále 
dala zvládnout za pomocí zásob každé domácnosti. V případě slabých nebo dokonce 
neexistujících zásob by se dodávky a nákupy potravin realizovaly za pomoci vlastní síly 
(vlastní dopravní prostředek, městská hromadná doprava). Státní správa by měla zabezpečit 
alespoň nezbytné dodávky pitné vody. Výrazně horší situace by nastala v oblasti zajišťování 
dodávek tepla do jednotlivých domácností. Stále platí opakované předávání veškerých 
dostupných informací o očekávané délce blackoutu občanům. V případě stálé 
neinformovanosti občanů a státní správy o možné délce výpadku už mnohé rodiny začínají 
uvažovat o opuštění postižené oblasti (v případě, že se mají ke komu uchýlit mimo zasažené 
území). Tyto úvahy jsou zcela opodstatněné a na místě. V případě odjezdu určité části 
populace zasaženého území, bude do značné míry usnadněna činnost integrovaného 
záchranného systému, dodávek zdrojů nezbytných k přežití obyvatelstva a také případná 
evakuace z obydlí. 

„Podlehnutí kontra naděje“68 – Čtvrté stadium blackoutu (den až čtyři dny). Krizové 
štáby v této situaci koordinují záchranné práce na všech svých úrovních. Jedná se o krizové 
štáby ORP, kraje, vlády a Evropské unie. Výkon Policie České republiky podporuje Armáda 
České republiky, jakožto pomocný dohled nad vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. 
Mimo to je Armáda České republiky také chápána jako všestranný pomocník v dané situaci. 
Vláda je donucena přijmout mimořádná opatření, kterými se rozumí například využití 
státních hmotných rezerv na výdej pohonných hmot nebo zásob potravin a jiných zdrojů. 
Zajištění dodávek pitné vody je čím dál více problematické. Kdo v této situaci může, tak 
opouští postiženou oblast a odjíždí do rekreačních staveb či k rodině mimo postižené území. 
Pokud je to možné, tak lokální sítě vytvoří ostrovní provozy, které jsou energeticky nezávislé 
na elektřině dodávané zvenčí. O dodávky elektrické energie se starají vodní, větrné či 
bioelektrárny. Tato místa s omezenou energetickou zásobou jsou vhodná pro výstavbu 
evakuačních center nebo zajištění elektřiny pro vytipované budovy (školská zařízení), 
která budou následně jako evakuační centra sloužit. Kdo má možnost aglomeraci opustit, tak 
je k tomu vyzván. Katastrofální je situace v nemocnicích a pečovatelských domech. Velice 
špatná hygienická situace, spolu s nedostatkem vody, léčiv a nutných zdravotnických zásahů 
mnohdy vyúsťuje až ve smrt pacienta. Značné množství pacientů je také odesláno do domácí 
péče, kde o ně nemůže být postaráno tak, jak by bylo vhodné. Určitý problém začíná být také 
s pohřbíváním mrtvých. Obrovský problém začíná být dodávka potravin (primárně pečiva). 
Lidé mohou mít vytvořeny určité zásoby jídla, avšak lokálně se výroba nových cereálií 
zastavila. Její částečné obnovení má na starosti Armáda České republiky za pomoci svých 
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polních prostředků. I tak je ale výroba nedostatečná a dochází k rapidnímu nárůstu počtu 
rabování a krádeží za účelem zisku potravin a zásob nutných k přežití. V této situaci je nutný 
zásah ozbrojených složek a jejich následná patrola pro zabezpečení vnitřní bezpečnosti  
a veřejného pořádku v zasaženém území. Prioritními oblastmi koordinace integrovaného 
záchranného systému se stává manipulace s obyvatelstvem, humanitární pomoc a zajištění 
veřejného pořádku.  

Případová situace v Krnově – Kdo může, skutečně město a zasažené území opouští.  
V naší domácnosti se provedou bezpečnostní opatření (vypuštění topné kapaliny, uzavření 
přívodu plynu, uzamknutí a zajištění objektu). S neexistencí informace o předpokládané době 
blackoutu lidé začínají panikařit a opuštění zasaženého území je nejlepší možnou volbou.  

„Adaptace na krizovou situaci“69 – Páté stadium blackoutu (čtyři dny až týden). 
Bezpečnostní situace v postiženém území se pomalu vymyká kontrole ze strany příslušníků 
integrovaného záchranného systému a Armády České republiky. Armáda samotná má v této 
situaci zvláštní povolení k potlačování kriminálních živlů, jejichž počet rapidně narostl. Lidé 
jsou bez elektřiny už několik dní a rabování je postupně na denním pořádku. Přesně toto je 
situace, kdy se ze vzorných občanů stávají lidé, kterým nedělá problém překročit meze 
zákona pro zajištění vlastních potřeb a například potřeb své rodiny. Bezpečnostní situace 
může být natolik vážná, že dochází k ozbrojeným střetům mezi civilisty a policií či armádou. 
Organizují se ozbrojené skupiny civilistů. Dochází k migraci obyvatelstva, pokud je to vůbec 
možné vlivem postupného vyčerpání pohonných hmot. Ekonomická situace jednotlivých 
rodin je kritická a tak začíná fungovat barterový obchod. Většina potravin je situována 
a přerozdělována v humanitárních a evakuačních centrech. Tam jsou ovšem vydávány na 
příděl v rámci regulačních opatření. Jedinými zdroji potravin jsou tedy humanitární pomoc  
a černý trh s potravinami. Jasnou věcí je to, že nedostatkové zboží stoupá na ceně. Proto se 
v situacích tohoto typu můžeme setkat s několikrát navýšenou cenou daných výrobků. 
Předávání informací mezi státní správou a občany funguje za pomoci rozhlasu nebo 
informačních center. Komunikace v zasaženém území probíhá víceméně pouze mezi 
složkami integrovaného záchranného systému. Za předpokladu existence náhradních 
energetických zdrojů může komunikace probíhat také regionálně přes satelitní spojení. 
Dopravní obslužnost je dominantou vozidel státní správy, jelikož civilní vozy pomalu 
vyčerpaly zásoby svých pohonných hmot a další výdej je regulován regulačními opatřeními. 
Kritická je situace v hygieně (přeplněné zásobníky kanalizace), jež může mít za následek řadu 
nemocí a ohrožení na zdraví člověka. Prioritou je zabezpečení provozu nemocnic, 
humanitárních center a radiokomunikací. 

Případová situace v Krnově – Naše domácnost je zabezpečená a rodina odjela mimo 
zasaženou oblast za příbuznými. Záleží také ale na tom, jestli bude potřeba využít budovu  
1. Základní školy Krnov, jakožto místo pro evakuaci obyvatelstva nebo místa pro situování 
humanitární stanice ve městě. Pokud ano, znamenalo by to, že by otec jakožto ředitel této 
základní školy musel zůstat v zasaženém území a spolupracovat s dotčenými orgány na 
koordinaci nouzových opatření a přeměně školy v zařízení humanitárního typu.  
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„Nouzové přežití“70 – Šesté stadium blackoutu (jeden týden až několik týdnů). 
Situace se nadále vyvíjí špatným směrem a to v neprospěch obyvatel. Dodávky elektrické 
energie se nedaří obnovit a výhledově to ještě nějakou dobu potrvá. Buď se dá říct, kolik 
dnů/týdnů blackout ještě potrvá nebo na tuto otázku ještě neexistuje jednoznačná odpověď. 
Charakteristická je velmi vysoká poptávka po potravinách, vodě a pohonných hmotách. 
Prioritním úkolem je zajištění těchto komodit ještě ve větším měřítku než v předchozích 
stádiích výpadku (neví se, jak dlouho ještě elektrický proud nepůjde). Zvýšení množství 
dodávek těchto komodit znamená i navýšení ostrahy jejich skladovacích míst. Není 
bezpředmětné se obávat organizovaného útoku obyčejných občanů na skladovací zařízení za 
účelem zisku části těchto komodit. Zvýšené nároky se tudíž budou klást na policii a armádu. 
Tyto složky totiž mají na starost ochranu skladovacích míst. Přednostně se potraviny, voda  
a pohonné hmoty soustředí do nemocnic a evakuačních center. Pokud to systém dovoluje, 
naplno se využívá ostrovních provozů jednotlivých postižených lokalit. Ostrovní provoz 
dokáže zabezpečit alespoň základní potřeby obyvatel v nouzovém režimu. Vyrobí se tolik 
elektrické energie, že to postačí na výrobu nutného množství potravin, zajištění dodávek 
tepla (alespoň pro nemocnice a humanitární centra), čerpání vody a zajištění nutné 
komunikace. Pomoc zevnitř regionu není prakticky možná. Vše závisí na pomoci zvenčí. Může 
nastat situace řízené evakuace obyvatel z postiženého území. Avšak ještě než k tomu dojde, 
musí pro ně být zřízeno náhradní ubytování a zajištěny potřebné zdroje k přežití. V této 
situaci platí přímá úměra mezi komplikovaností situace a velikostí zasaženého území. Čím 
větší území je zasaženo, tím více problémů blackout vyvolá. Prioritou v této části blackoutu 
je jednoduše zajistit přežití obyvatel a alespoň nouzový chod systému. 

Případová situace v Krnově – Naše rodina se musí spolehnout na zabezpečení 
opuštěných domácností Policií České republiky a Armádou České republiky. V bezpečí 
vyčkáváme u příbuzných mimo zasaženou oblast než se situace vrátí zpět do normálu. 

 
3.1.2 Závěry a doporučení  

 

Každá část území České republiky je specifická (demografické složení obyvatel, 
geografie území, soustředěnost obyvatel v městských aglomeracích, infrastruktura, apod.)  
a tudíž bude blackout probíhat všude jinak. Toto je důvod, proč nelze vytvořit jediný možný 
systém postupu složek integrovaného záchranného systému a státní správy – jelikož by se 
nedal adekvátně uplatnit na všechna území České republiky. Jednoduše řečeno by byl takový 
plán postupu neefektivní a v žádném případě by neplnil svou funkci. 
 Pokud se bavíme o jednotlivých etapách blackoutu a jejich důsledcích, je nezbytné 
počítat s dvěma možnými variantami vývoje situace: 
 

 Okamžité obnovení dodávek elektrické energie díky odstranění příčin blackoutu 

 Následné pokračování výpadku elektrické energie do dalších etap blackoutu 
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Za předpokladu uznání těchto dvou variant vývoje blackoutu, musí zřetelně dojít ke 
zdvojení možného scénáře reakce záchranných složek či jednání obyvatelstva na zasaženém 
území.  
 „Prioritou je obnovení veřejného pořádku, postupné obnovení energetických sítí  
a jejich funkčnosti, obnovení dodávek vody apod., záchrana lidských životů apod., stabilizace 
obyvatelstva v domovech, zklidnění sociální a politické situace, obnova výroby, ekonomiky, 
obnova zdravotnických zařízení. Na vytipovaná místa jsou přistaveny kontejnery na zkažené 
potraviny a mrtvé zvířectvo. Je prováděna sanace okolí velkých sídlišť živelnou hygienickou 
kontaminací, obnova spojení – komunikačních sítí, obnova zázemí výkonných složek 
integrovaného záchranného systému, obnova městské hromadné dopravy a přepravních sítí, 
řešení situace s obnovením zdrojů pohonných hmot, kontrola úniku vody a plynu, rozběhnutí 
činnosti úřadů, prodeje a dalších služeb, kontrola stavu uložišť nebezpečných látek, očkování 
lidí a zvířat proti chorobám“71 

Doporučením pro tuto situaci je tedy vypracování metodiky, vhodné pro tvorbu 
jednotlivých scénářů rozhodování, v závislosti na vývoji blackoutu. Vytvořené scénáře by se 
měly vztahovat k jednotlivým úrovním blackoutu (Náhlé ticho, Chaos, Napětí, Podlehnutí 
kontra naděje, Adaptace na krizovou situaci, Nouzové přežití). Tyto scénáře bych doporučil 
vypracovat na všech úrovních krizového řízení. 

Zjištění plynoucí z případové studie blackoutu se zaměřením na krnovskou 
domácnost: 

 

 Nevědomí občanů o možnostech škod způsobených blackoutem a jejich celková 
nepřipravenost na situaci tohoto charakteru. 

 Potřeba okamžité informovanosti občanů zasaženého území a jejich uklidnění ve 
vypjaté situaci výpadku proudu. 

                                                 

 
71

 Důsledky výpadku elektrizační soustavy pro Českou republiku. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2009. str. 21. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
37 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4. Cvičení BLACKOUT 2014 
 
Dne 26. února 2014 se v Praze uskutečnilo ojedinělé cvičení zaměřené na ověření 

připravenosti orgánu hlavního města Prahy, integrovaného záchranného systému a dalších 
vybraných subjektů na výpadek velkého rozsahu v metropoli. Cvičení také sloužilo 
k prověření možnosti zajištění dodávek pitné vody, tepla, plynu a také samotné elektrické 
energie (vše alespoň do nouzové míry těchto komodit) za účelem zabezpečení základních 
životních potřeb obyvatelstva a zajištění funkce orgánů krizového řízení. 

Cvičení se zúčastnili: 
 

 Krizový štáb hlavního města Prahy 

 Magistrát hlavního města Prahy 

 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy 

 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

 Krajské vojenské velitelství hlavního města Prahy – Armáda České republiky 

 Městská policie hlavního města Prahy 

 Česká energetická přenosová soustava, a. s. 

 Pražská energetika (PRE) Distribuce, a. s. 

 Pražská teplárenská, a. s. 

 Pražská plynárenská distribuce, a. s. 

 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

 Hygienická stanice hlavního města Prahy 

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. 

 Technická správa komunikací 

 Pražské služby, a. s.“72 
 
Všechny zapojené subjekty absolvovaly cvičení a různou mírou přispívaly do 

konečného zhodnocení situace, jež by v hlavním městě Praze nastala v době výpadku  
a bezprostředně po jeho skončení. Pro „klíčové služby“, měli jejich jednotliví provozovatelé 
za úkol vypracovat zprávu o možnostech jejich funkce a případném způsobu zabezpečení 
jejich nouzové funkce v době blackoutu. Jednalo se o: 

 

 Zásobování pitnou vodou. 

 Zásobování teplem. 

 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie. 

 Zajištění spojení. 

 Zajištění zdravotní péče. 

 Funkce integrovaného záchranného systému. 

                                                 

 
72

 Informace o cvičení BLACKOUT 2014. Magistrát hlavního města Prahy. Praha, 2014. 
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4.1 Zásobování pitnou vodou 
 
V Praze žije a tím pádem musí být zásobováno pitnou vodou, až cca 1 250 000 lidí.73 

Toto číslo však ještě doplňují lidé, jež v Praze žijí, ale místo trvalého bydliště mají nahlášené 
někde jinde. Těchto lidí je až 200 000. Pokud se obě čísla sečtou, dojde se bezmála k milionu 
a půl lidem, závislých na dodávkách pitné vody v jedné chvíli, v jedné metropoli.  

„Průměrná potřeba pitné vody v hlavním městě Praze je cca 4 000 litrů za jednu 
sekundu. Prahu zásobují vodou dvě vodní nádrže. Jedná se o úpravnu vody Želivka, jež 
zásobuje metropoli ze 75 % a úpravnu vody Kárný, jež doplňuje zbylých 25 % spotřeby.“74 

 

 
 

Obr. 9 – Rozvody vody hlavního města Prahy 
(Zdroj: ZÁVESKÝ, Jan. PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s. Cvičení BLACKOUT 

2014 [PowerPoint]. Praha, 2014 [cit. 2015-02-24].) 
 
Na následujícím obrázku lze pozorovat jednotlivé oblasti hlavního města. Prahy 

rozdělené podle toho, jak v nich bude probíhat v době výpadku zásobování pitnou vodou. 

                                                 

 
73

 V Praze se zvýšil počet obyvatel, za nárůstem stojí přistěhovalci. Pražský patriot. 12. XII. 2014. [cit. 2015-02-
24]. http://www.prazskypatriot.cz/v-praze-se-zvysil-pocet-obyvatel-za-narustem-stoji-pristehovalci/ 
74

 ZÁVESKÝ, Jan. Cvičení BLACKOUT 2014. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [PowerPoint]. Praha, 2014. 
[cit. 2015-02-24]. 
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Jedná se celkem o tři typy území, která jsou barevně rozlišená v závislosti na typu zásobování 
pitnou vodou.  
 

 
 

Obr. 10 – Přehled tlakových pásem hlavního města Prahy dle typu zásobování 
(Zdroj: ZÁVESKÝ, Jan. PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a. s. Cvičení BLACKOUT 

2014 [PowerPoint]. Praha, 2014 [cit. 2015-02-24].) 
 
„Oblasti vyznačené hnědou barvou – v případě výpadku bude následovat okamžitý 

výpadek všech čerpacích stanic, které do těchto oblastí dodávají pitnou vodu. Zasaženo bude 
cca 348 000 obyvatel. 

Oblasti vyznačené světle modrou barvou – zásobování těchto oblastí pitnou vodou 
probíhá pomocí vodojemů bez přítoku. To znamená, že se v době výpadku budou postupně 
vyprazdňovat, až se dodávky vody přeruší úplně. Délka dodávek pitné vody tedy zcela závisí 
na tom, jak dlouho blackout potrvá a jak velké zásoby vody dokáží vodojemy pojmout. 

Oblasti vyznačené tmavě modrou barvou – tyto vyznačené oblasti se nacházejí 
v nižší nadmořské výšce a proto není potřeba vodu dodávat čerpadlem, či za pomoci výše 
položených vodojemů. Do těchto oblastí jsou dodávky pitné vody zajištěny i v případě 
dlouhodobého výpadku elektrické energie. 
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V konečném důsledku bude tedy dodávka pitné vody v metropoli Praha přerušena 
pro cca 758 000 obyvatel (důležitým faktorem však zůstává doba výpadku elektrického 
proudu, která toto číslo může v reálné situaci ještě značně pozměnit).75 

Primárně budou zajišťovány nouzové dodávky pitné vody pro nemocniční zařízení  
a obyvatelstvo. Pražské vodovody a kanalizace tyto dodávky nedovedou zajistit vlastními 
silami a proto se využijí síly a prostředky integrovaného záchranného systému, Správy 
státních hmotných rezerv a Armády České republiky. Samotné obnovení dodávek pitné vody 
je závislé na obnovení dodávek elektrické energie. Pitná voda však ihned po obnovení 
dodávek elektřiny dostupná nebude. Z počátku bude možné využívat pouze vodu 
„užitkovou“, protože kontrolní rozbory kvality vody zaberou cca 6 dní.  

Závěry a přínosy cvičení BLACKOUT 2014 pro oblast zásobování pitnou vodou jsou 
následující: 

 
„Pražské vodovody a kanalizace, a. s. na základě interního zhodnocení výsledků 

cvičení dopřesní postupy uvedené v Plánu krizové připravenosti a Plánů krizové připravenosti 
prvků kritické infrastruktury v provozování Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. 

Promítnutí závěrů cvičení do Služby nouzového zásobování obyvatelstva. 
V rámci výše uvedené služby nouzového zásobování vodou vytipování a přesná 

lokalizace „kritických“ objektů z pohledu zásobování pitnou vodou (stanovení priorit, způsoby 
zajištění, atd.)“76 

 
4.2 Zásobování teplem 

 

Dominantní postavení v oblasti zásobování hlavního města Prahy má v současné době 
společnost Pražská teplárenská, a. s. Ta pokrývá až 40 % trhu s tepelnou energií v Praze. 
„Pražská teplárenská dodává teplo pro 270 000 domácností, řadu administrativních budov, 
průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.“77  

Přerušení dodávek elektrické energie v oblasti hlavního města Prahy by mělo zásadní 
dopad na oblast dodávek tepelné energie. „Došlo by k absolutnímu přerušení dodávek tepla 
a teplé vody. Energie ze záložních zdrojů, které má Pražská teplárenská, a. s. k dispozici, by 
stačila pouze na bezpečné odstavení technologie z provozu.“78 Jak již bylo zmíněno v kapitole 
„Následky výpadku elektrického proudu“ v oblasti tepelné energie, za venkovních teplot 
nižších než „hraničních“ -5°C, může dojít k zamrznutí teplonosného média a tím pádem 
k havárii vlivem popraskání teplonosného potrubí. 

                                                 

 
75

 ZÁVESKÝ, Jan. Cvičení BLACKOUT 2014. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [PowerPoint]. Praha, 2014. 
[cit. 2015-02-24]. 
76

 ZÁVESKÝ, Jan. Cvičení BLACKOUT 2014. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. [PowerPoint]. Praha, 2014. 
[cit. 2015-02-24]. 
77

 Cvičení BLACKOUT 2014. Pražská teplárenská, a. s. [PowerPoint]. 2014 [cit. 2015-02-26]. 
78

 Cvičení BLACKOUT 2014. Pražská teplárenská, a. s. [PowerPoint]. 2014 [cit. 2015-02-26]. 
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Krizové řízení společnosti Pražská teplárenská, a. s. za stavu přerušení dodávek 
elektrické energie pro oblast hlavního města Prahy: 

 

 „Svolání bezpečnostní rady společnosti. 

 Aktivace krizového řízení uvnitř společnosti. 

 Je prováděna kontrola případného zabezpečení zdroje tak, aby nenastala 
bezpečnostní rizika a škody na majetku. 

 Proběhne uzavření hlavních uzávěrů plynu (HUP) a v případě nízkých venkovních 
teplot vypuštění technologií pro ohřev vzduchu ve zdrojích. 

 Dle možností bude prováděna průběžná kontrola zabezpečení objektů proti vniknutí 
nežádoucích osob. 

 V případě nepříznivého výhledu délky trvání blackoutu v kombinaci s nízkými 
teplotami by bylo přistoupeno k vypuštění rozvodných tepelných zařízení (RTZ). 

 Dodržení instrukcí krizového štábu.“79 
 
Vyhodnocení cvičení BLACKOUT 2014 z hlediska společnosti Pražská teplárenská, a. s. 

je následující: 
„Otevření nepopsané kategorie v Oblasti krizového řízení. Zlepšení schopnosti reakce 

na vzniklou krizovou situaci. Stanovení priorit v případě dodávek tepla. Zrychlení procesů 
obnovy běžného provozu.“80 

Mezi další subjekty, které v regionu hlavního města Praha zajišťují zásobování teplem, 
patří například:  

 

 „Komterm, a. s. 

 ProThermic, v. o. s. 

 České teplo, s. r. o. 

 Devátá energetická, s. r. o. 

 Valcon International, s. r. o.“ 81 

                                                 

 
79

 Cvičení BLACKOUT 2014. Pražská teplárenská, a. s. [PowerPoint]. 2014 [cit. 2015-02-26]. 
80

 Cvičení BLACKOUT 2014. Pražská teplárenská, a. s. [PowerPoint]. 2014 [cit. 2015-02-26]. 
81

 Teplárny a distribuce tepla – Hlavní město Praha. Najisto.cz. 2015 [cit. 2015-02-26]. 
http://najisto.centrum.cz/bydleni/dodavky-energii/teplarny-a-distribuce-tepla/region/praha/ 

http://najisto.centrum.cz/bydleni/dodavky-energii/teplarny-a-distribuce-tepla/region/praha/
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Obr. 11 – Zdroje a rozvody tepla. (Zdroj: PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. Cvičení BLACKOUT 
2014 [PowerPoint]. 2014 [cit. 2015-02-26].) 
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4.3 Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie 
 
„Cvičení BLACKOUT 2014 přineslo řadu zjištění, mezi které patří také nedostatečná 

připravenost subjektů, které se na cvičení podíleli, na situaci plošného výpadku elektrického 
proudu v hlavním městě Praze. Cvičení poukázalo na nutnost zajištění náhradních zdrojů 
elektrické energie a to především pro ty subjekty, jejichž nečinnost by měla, z hlediska 
krizového řízení, značný dopad na správný chod hlavního města Prahy. Jedná se o subjekty: 

 

 Magistrát hlavního města Prahy. 

 Složky integrovaného záchranného systému. 

 Městská policie hlavního města Prahy. 

 Armáda České republiky. 

 Zdravotnická a sociální zařízení na území hlavního města Prahy. 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy. 

 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

 Pražská energetika (PRE) Distribuce, a. s. 

 Česká energetická přenosová soustava, a. s. 
 
Tyto subjekty jsou povinné mít optimální zásobu elektrické energie na dobu 72 hodin. 

Tato doba je převzatá z praxe jiných evropských zemí, jako je například Rakousko. Ze 
samotného cvičení také vyplynula nutnost přijetí závazné normy pro vybavení subjektů 
kritické infrastruktury náhradními zdroji elektrické energie.“82 

„Zdravotnická zařízení nemocničního typu mají náhradní zdroje k zajištění chodu 
nemocnic v řádu několika hodin. Nemají zajištěné náhradní zdroje na dlouhodobý výpadek. 

Zařízení sociálního typu – domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, 
domovy dlouhodobě nemocných. Většina těchto objektů nedisponuje náhradními zdroji při 
výpadku elektrické energie. 

Složky integrovaného záchranného systému mají z hlediska zabezpečení náhradními 
zdroji pokryty jen hlavní dispečinky (operační střediska), nikoliv jednotlivé objekty obvodních 
ředitelství a dalších stanic nebo služeben.“83 

Subjekty podílející se na doplňování pohonných hmot k náhradním zdrojům:84 
 

 Armáda České republiky. 

 Správa státních hmotných rezerv. 

 Hasičský záchranný sbor České republiky. 

 Ostatní subjekty. 

                                                 

 
82

 PIVOVAROVÁ, Lenka. Náhradní zdroje elektrické energie. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. 
[cit. 2015-02-27]. 
83

 PIVOVAROVÁ, Lenka. Náhradní zdroje elektrické energie. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. 
[cit. 2015-02-27]. 
84

 PIVOVAROVÁ, Lenka. Náhradní zdroje elektrické energie. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. 
[cit. 2015-02-27]. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
44 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4.4 Zajištění spojení 
 
Bezproblémové zajištění spojení i za situace výpadku elektrické energie je jedním ze 

základních požadavků pro efektivní zvládnutí situace. Velice důležitá je jak oblast předávání 
informací občanům zasažené oblasti, tak i komunikace mezi zasahujícími jednotkami 
integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty, které se vzniklou situaci snaží řešit 
svými silami a prostředky. 

„Lze se důvodně domnívat, že současné technické vybavení a podpora pro činnost 
v době krizového stavu neodpovídá zákonnému požadavku zajistit nepřerušenou činnost 
tísňového volání. 

Z dostupných informací je zřejmé, že operátoři nedisponují dostatečnými náhradními 
zdroji elektrické energie, adekvátním doplňováním pohonnými hmotami, včetně malých 
kapacit nádrží a jejich umístění.“85 

„Připravenost mobilních operátorů na krizovou situaci typu „výpadek elektrického 
proudu“ je do značné míry chabá. Toto zjištění silně kontrastuje s jejich laxním přístupem při 
přípravě na cvičení BLACKOUT 2014. Je faktem, že spojení musí být v krizové situaci zajištěno 
za každých podmínek, ale pro zatím je, pro orgány krizového řízení, lepší se spolehnout na 
nezávislé rádiové spojení, nežli na kapacity a schopnosti mobilních operátorů čelit vzniklé 
situaci. Tento stav bude pokračovat do doby, než dojte ke zlepšení stavu. Mobilní operátoři 
přitom mají zákonnou povinnost, zajistit funkci služby, pokud to technický stav umožňuje.“86  

Městský radiový systém TETRA: 
 

 „Saturovaný radiový systém hlavního města Prahy. 

 Pro zajištění mobilních komunikačních potřeb organizací podílejících se na chodu 
základní infrastruktury města a zajišťujících bezpečnost a pořádek. 

 Jako náhradní komunikační prostředek pro Krizový štáb hlavního města Prahy, jeho 
odborné pracovní skupiny a orgány krizového řízení městských částí.“87 
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 PIVOVAROVÁ, Lenka. Zajištění spojení. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. [cit. 2015-02-27]. 
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 PIVOVAROVÁ, Lenka. Zajištění spojení. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. [cit. 2015-02-27]. 
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 PIVOVAROVÁ, Lenka. Zajištění spojení. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 2014. [cit. 2015-02-27]. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
45 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 

Obr. 12 – Pokrytí hlavního města Prahy signálem Městského rádiového systému TETRA 
(Zdroj: PIVOVAROVÁ, Lenka. CVIČENÍ BLACKOUT 2014. Zajištění spojení [PowerPoint]. 

2014 [cit. 2015-02-27].) 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
46 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4.5 Zajištění zdravotní péče 
 
Zajištění zdravotní péče pro občany je nutné za každých podmínek a za každé situace. 

Výjimku netvoří ani výpadek elektrického proudu. Přestože je tato situace pro oblast 
poskytování zdravotní péče problematická (mnoho zdravotnických přístrojů a samotných 
úkonů je přímo závislých na bezproblémové dodávce elektrické energie), není neřešitelná. Je 
potřeba pouze více snahy a prostředků, kterými se zajistí nouzové zdroje energie.  

„Cvičení BLACKOUT 2014 testovalo nouzovou připravenost celkem 39 poskytovatelů 
zdravotní péče na území hl. m. Prahy. Z toho bylo 17 poskytovatelů většího významu (akutní 
péče, urgentní příjem) a 22 poskytovatelů menšího významu (dlouhodobá lůžková péče).  
U těchto subjektů se zkoumalo: 

 

 Jak by se vypořádali s výpadkem elektrického proudu? 

 Zda u prověřovaných subjektů existují náhradní zdroje elektrické energie? 

 O jaký typ náhradního zdroje se jedná a jak dlouho by tento zdroj vydržel zásobovat 
zařízení? 

 Jak by se řešilo zásobování vodou a teplem? 

 Jak budou probíhat ostatní nezbytné služby (stravování, praní prádla)? 

 Bude zajištěna bezproblémová funkce porodních zařízení a inkubátorů? 

 Jak se bude řešit možnost potenciální evakuace nemocničního zařízení? 
 
Cvičení prozradilo, že všichni z poskytovatelů většího významu a 8 z 22 poskytovatelů 

menšího významu jsou vybaveni nouzovými zdroji elektrické energie. Obecně se jedná  
o dieselové agregáty staršího typů, jejichž provoz je závislý na fosilní motorové naftě. Tyto 
agregáty však pokrývají pouze některá oddělení nemocničních zařízení. V případě výpadku 
proudu se předpokládá, že energeticky náročnější provozy typu rentgen, magnetická 
rezonance a počítačová tomografie budou omezeny v provozu.  
 Jádrem problému zásobování nemocničních zařízení elektrickou energií je velikost 
zásob pohonných hmot pro dieselové agregáty. Velikost zásob určuje, jak dlouho bude 
agregát schopen fungovat. V jednotlivých nemocničních zařízeních je to různé. Zásoby nafty 
se pohybují mezi 4 až 24 hodinami možnosti zásobování agregátu. Postupem času budou 
všechna zařízení potřebovat další zásoby pohonných hmot pro funkci agregátu. Výhledově se 
žádoucí stav zásob pohonných hmot pohybuje okolo 72 hodin možnosti provozu dieselového 
agregátu.“88  
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 Možnosti zajištění zdravotní péče na území hlavního města Prahy. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 
2014 [cit. 2015-02-27]. 
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Závěry plynoucí z cvičení BLACKOUT 2014 pro oblast zajišťování zdravotní péče na 
území hlavního města Prahy byly následující: 
 

 „V případě blackoutu budou mít všichni poskytovatelé zdravotních služeb větší či 
menší problémy se zásobováním pohonnými hmotami, vodou a teplem. 

 Cvičení poukázalo na obšírnost a provázanost dopadů dlouhodobého výpadku 
elektrické energie na fungování širokého spektra služeb včetně těch zdravotních 
– připravenost na blackout je nutno řešit komplexně. 

 Zdravotnická zařízení začínají aktualizovat vlastní typové plány.“89 
 
4.6 Funkce integrovaného záchranného systému 

 
Cvičení se z řad integrovaného záchranného systému zúčastnili tito zástupci: 

 

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. 

 Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy. 

 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. 

 Krajské vojenské velitelství hl. m. Praha (Armáda České republiky). 

 Městská policie hl. m. Prahy. 
 
Mezi hlavní cíle cvičení pro oblast připravenosti integrovaného záchranného systému 

patřilo prověření připravenosti jak hlavních složek, tak i složek ostatních. Důležitým cílem 
bylo i prověření schopnosti předávat informace mezi hlavními a ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému, jakožto i prověření činnosti jednotlivých operačních 
středisek. Zásadní věcí byla i schopnost včas a bez problému svolat Krizový štáb hl. m. Prahy 
a uvést jej do činnosti. Samostatně bylo procvičováno i varování obyvatelstva v zasažené 
oblasti.90 

„Činnost představitelů hlavních složek integrovaného záchranného systému na 
samotném cvičení, zvláště při jednání Krizového štábu hl. m. Prahy, lze vyzdvihnout  
a hodnotit jako přínosnou. Jedná se o zkušené pracovníky, kteří mají dostatečné praktické 
dovednosti z výkonu funkce jak za běžného stavu, tak za krizové situace. Vzhledem k faktu, že 
cvičení bylo realizováno pouze jako „štábní“, nebylo možné plně ověřit reálnost plnění všech 
stanovených úkolů.“91 
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 Možnosti zajištění zdravotní péče na území hlavního města Prahy. Cvičení BLACKOUT 2014. [PowerPoint]. 
2014 [cit. 2015-02-27]. 
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5. Ostrovní provozy a další možná prevence blackoutu  
 
Jednou z možností zajištění dodávek elektrické energie pro spotřebitele i za situace, 

při níž je vyhlášen v energetice nouzový stav, je vytvoření takzvaných ostrovních provozů. 
Jedná se o schopnosti jednotlivých částí elektrosoustavy odpojit se od zbytku systému  
a pracovat samostatně na principu samostatných ostrovů, jež zajišťují alespoň nouzové 
dodávky elektrické energie pro svá území. Tato území jsou v daném momentě zcela závislá 
na energii vyprodukované danou ostrovní elektrárnou. Jedná se o velmi sofistikovaný 
a účinný systém pro zvládání kritických situací v energetice, za situací, při nichž by už za 
normálního provozu elektrosoustavy docházelo k plošným výpadkům proudu. 

Provozovatel přenosové soustavy (Česká energetická přenosová soustava, a. s.) 
definuje schopnost ostrovního provozu jako: „Schopnost elektrárenského bloku pracovat 
do vydělené části vnější sítě, tzv. ostrova. Ostrovní provoz se vyznačuje velkými nároky 
na regulační schopnosti bloku. Tato schopnost je nezbytná pro předcházení a řešení stavu 
nouze. Vyznačuje se značnými změnami frekvence a napětí v souvislosti s tím, že blok pracuje 
do izolované části soustavy. Požadavky na schopnosti bloku: 
 

 přechod do ostrovního provozu 

 ostrovní provoz 

 opětovné připojení ostrova k soustavě 

 dostupnost služby“.92 
 
5.1 „Pasivní“ versus „aktivní“ sítě 

 
 Snad největší snahou posledních několika let je přechod od „pasivních“ sítí k sítím 
„aktivním“. Jedná se o účelovou snahu, směřující k modernizaci přenosové soustavy za cílem 
zabezpečení dodávek elektrické energie i v případě výpadku proudu nebo poruchy 
distribuční soustavy. 

Současné veřejné distribuční sítě elektřiny jsou pasivní, neboť nejsou schopny zajistit 
zásobování elektřinou z místních zdrojů bez propojení s přenosovou soustavou, a tak určitá 
kumulace poruch může ohrozit zásobování obyvatel celého státu. Za předpokladu, že by se 
podařilo vytvořit v legislativě podmínky pro provoz ostrovních („aktivních“) systémů 
distribučních soustav, nezávislých na přenosové soustavě, značně by se snížil dopad 
blackoutu na obyvatelstvo České republiky. 

Například ve Spojených státech amerických se tento druh aktivních sítí považuje za 
důležitou součást koncepce obnovy elektrizační soustavy. Technologická platforma aktivních 
sítí existuje i v Evropské unii a je podporována Evropskou komisí. Přechod sítí od pasivních  
k aktivním je zásadním prvkem ochrany obyvatelstva, neboť snižuje zranitelnost elektrizační 
soustavy a tedy i samotné společnosti. 
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http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Podpurne-sluzby/KategoriePpS/Stranky/OP.aspx 

http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Podpurne-sluzby/KategoriePpS/Stranky/OP.aspx


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Martin Stodůlka, Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování elektrickou energií: 

Zkušenosti a doporučení (2015_C_10) 

 

 
49 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 

Obr. 13 – Schéma ostrovního provozu 
(Zdroj: http://www.allforpower.cz/UserFiles/files/2011/ostrovni_provoz.pdf) 

 
V praxi ostrovních provozů nejde o obnovení 100 % původních dodávek elektrické 

energie (i když by to bylo velmi prospěšné a časem snad i možné), ale o dodání alespoň 
takového množství, jež pokryje nouzové potřeby obyvatel a státní správy v zasaženém území. 
Průzkumy naznačují, že pokud by bylo možné v postižené oblasti zajistit alespoň cca 30 % 
obvykle požadovaného elektrického výkonu, společnosti by i déletrvající výpadek dodávek 
mohla překonat bez větších problémů. „Krizové energetické systémy s dodávkou 25-35 % 
výkonu maximálního zatížení původní distribuční soustavy přispějí k: 

 

 zabránění panice a tím následným ztrátám na zdraví, 

 zabránění majetkovým škodám, 

 zajištění obyvatelnosti objektů a přetížení složek integrovaného záchranného systému 
(evakuace, nouzové zásobování, atd.)“.93 
 
A právě toto ostrovní provozy výhledově zajistit mohou. 
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5.2 Princip ostrovního provozu 
 

„Rozpadová automatika detekuje poruchy v síti a stanoví ostrov. Zdroj energie (např. 
teplárna) zajišťuje regulaci generátoru. Bilanční automatika porovnává spotřebu a výkon 
zdroje a určuje, o kolik bude nezbytné spotřebu “odlehčit“. Odlehčení se provede podle priorit 
určených např. z analýzy tzv. chytrých elektroměrů.“94 

Chytrý elektroměr – „Elektroměr, který průběžně zaznamenává hodnoty spotřeby 
v jednotlivých časových okamžicích a odesílá je pomocí technologie GPRS (General Packet 
Radio Service) do datového centra.“95 

Správná funkce ostrovního provozu musí splňovat určité podmínky. Jedná se o čtyři 
podmínky/činnosti, jež musí každý ostrovní provoz uskutečnit, aby se dal považovat za 
účelný. Jedná se o: 

 

 „Start ze tmy – schopnost výrobny najet do provozu pomocí nezávislého zdroje bez 
podání napětí z vnější sítě. Většinou jsou to malé vodní elektrárny o výkonu desítky 
MW. Např. pro jadernou elektrárnu Temelín tuto funkci plní vodní elektrárna Lipno. 

 Vlastní spotřeba – provozní režim, kdy výrobna napájí pouze agregáty pro zajištění 
svého vlastního chodu. 

 Záložní zdroje – jsou v naprosté většině realizovány dieselgenerátory. Start musí být 
iniciován zvenčí. 

 Rozpadová automatika – diagnostikuje poruchu v síti a odděluje “zdravou“ část 
distribuční soustavy tak, aby nebyla poruchou zasažena, ale mohla zajistit zásobování 
spotřebitelů z místního zdroje ve vytvořeném ostrovu.“96 

 
5.3 Pilotní projekty ostrovních provozů 

 

 S potenciálem nejlepšího možného řešení ochrany České republiky proti blackoutům, 
se přistoupilo k realizaci jednotlivých projektů ostrovních provozů, jež mají za cíl ověřit 
schopnost včasné reakce ostrova na možný výpadek elektrické energie. Se samotnou 
realizací projektů a zkouškami se začalo již v roce 2011. Jedním z prvních zkoušených 
ostrovních provozů byl ostrov čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích. Zatěžkávací 
zkoušky potvrdily, že v případě výpadku proudu bude možné, ve zlomku vteřiny, vytvořit 
funkční ostrovní provoz.  

„Veřejné ostrovní provozy by byly schopné zachovat v provozu části distribučních 
soustav z místních zdrojů do doby, než dojde k obnově přenosové soustavy. Řízenou 
dodávkou elektřiny pro vybrané spotřebitele by pak bylo možné následky blackoutu zmírnit, 
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 CIESLAR, Stanislav. Ostrovní provoz – řešení budoucnosti: Princip ostrovního provozu. All for Power. 2012. 
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Veřejné ostrovní provozy by byly schopné zachovat v provozu části distribučních soustav  
z místních zdrojů do doby, než dojde k obnově přenosové soustavy. Řízenou dodávkou 
elektřiny pro vybrané spotřebitele by pak bylo možné následky blackoutu zmírnit.“ 
– vyjádření Ivana Beneše, zástupce firmy CitiPlan, jež se zabývá zvýšením odolnosti 
distribuční soustavy České republiky proti důsledkům dlouhodobého výpadku elektrické 
energie.  

Další z pilotních projektů nese název Smart Region. Tento projekt ve Vrchlabí testuje 
společnost České energetické závody (ČEZ). O ostrovním provozu říká: „Náš pilotní projekt 
Smart Region si klade za cíl do roku 2015 implementovat nejpokročilejší distribuční 
technologie s vazbou na decentralizovanou výrobu. Připravujeme i podmínky pro otestování 
ostrovního provozu v oblasti Liščí kopec, přičemž zde nasazujeme inteligentní prvky.“ 

 
5.4 Trafostanice na hranicích s Německem 

 
Systém preventivních opatření pro ochranu elektrizační soustavy České republiky 

nekončí vývojem a výhledovou aplikací ostrovních provozů do soustavy. Ať se jedná  
o jakkoliv přínosný projekt pro zabezpečení dodávek elektrické energie pro jednotlivé 
spotřebitele, stále zde existuje nebezpečí, že přetoky energie, jež proudící do naší země 
ze sousedících států (hlavně tedy ze Spolkové republiky Německo), budou ohrožovat stabilitu 
funkce přenosové soustavy České republiky. Proti tomuto nežádoucímu jevu se lze efektivně 
bránit dalším preventivním opatřením, které provozovatel přenosové soustavy, Česká 
energetická přenosová soustava, a. s. zvažuje realizovat. Jedná se o výstavbu regulačního 
transformátoru na hranicích s Německem v Hradci u Kadaně. Tento typ transformátoru 
dokáže v kritické situaci, kdy jsou přetoky elektrické energie potencionální hrozbou pro 
Českou republiku, energii rozdělit a také odrazit. Výhledově by měl tedy transformátor 
propustit pouze takové množství elektrické energie, které je přenosová soustava České 
republiky schopna pojmout, aniž by hrozilo nebezpečí přetížení sítě. Jedná se o elektrickou 
energii o hodnotě cca 1 700 MW. Zbytkové napětí setrvá v německé přenosové soustavě, 
která se s tímto přebytkem bude muset vypořádat.97 
 „Česká energetická přenosová soustava o řešení problémů nadměrných přetoků jedná 
již delší dobu na evropské, regionální i národní úrovni. V první řadě prosazuje intenzivnější 
koordinaci provozu evropských přenosových soustav a jejich dispečerského řízení. Společnost 
Česká energetická přenosová soustava pracuje s řadou opatření i novými nástroji, 
které umožňují identifikovat a předvídat nebezpečné situace v soustavě. K dispozici má řadu 
sousledných opatření, jako například změny v zapojení sítě (rekonfigurace), které sníží riziko 
přetížení některých vedení. Dále může měnit vyráběný výkon konkrétních elektrárenských 
bloků (redispečink), které v případě změn vyráběného výkonu odlehčí přetěžované části 
přenosové soustavy. Snížený výkon v jedné části je kompenzován zvýšením výkonu v jiné, 
méně zatížené, části přenosové soustavy. V rámci bilaterální dohody o operativní spolupráci 
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 Česko se brání proudu z Německa, u hranic postaví obří trafo: Nejhorší za dvacet let. Lidovky.cz. 16. XI. 2012 
[cit. 2015-02-23]. http://byznys.lidovky.cz/cesko-se-brani-proudu-z-nemecka-u-hranic-postavi-obri-trafo-pam-
/energetika.aspx?c=A121116_072809_ln_domov_hm 
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lze požádat o snížení výroby v soustavě sousedního státu (například německý provozovatel 
50Hertz může být požádán o snížení výroby v oblasti poblíž našich hranic a Česká energetická 
přenosová soustava pak zvýší výkon tuzemských elektráren dodávaný do soustavy České 
republiky). Na profilu ČEPS – 50 Hertz jsou navíc od roku 2012 jako ochrana přeshraničních 
vedení a přidružených zařízení před jejich zničením nainstalovány nadproudové ochrany. 
Protože do budoucna hrozí opakování kritických situací, je nutné urychlené posilování 
přenosových soustav v regionu střední a východní Evropy. Česká energetická přenosová 
soustava hodlá do roku 2025 investovat více než 60 miliard korun do posílení a modernizace 
domácí přenosové soustavy. Investice budou směřovat do modernizace rozvoden, výstavby 
nových vedení, posílení stávajících vedení a instalace transformátorů s řízeným posuvem 
fáze. České přenosové soustavě by nejvíce odlehčila nová vnitroněmecká vedení spojující 
sever a jih Německa, tedy spojující regiony s koncentrovanou výrobou větrné energie  
a průmyslovými spotřebními centry na jihu. Taková vedení jsou na německé straně 
plánována, jejich uvedení do provozu je však otázkou mnoha let a s ohledem na 
komplikovanost celého procesu nelze s určitostí říci, že se je podaří postavit ve stanoveném 
termínu.“98  
 

                                                 

 
98

 Jde nadměrným přetokům zabránit? Jaká opatření ČEPS přijímá? Česká energetická přenosová soustava. 
2015 [cit. 2015-02-23]. http://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx 
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6. Názory na řešenou problematiku 
 
V následující části budou prezentovány názory na řešenou problematiku v oblasti 

energetické bezpečnosti. Aby nebyly prezentovány pouze samotný názory autora, došlo 
k řadě konzultací s jednotlivými experty v oboru. Vlastní názor poskytli Ing. Ivan Beneš (Český 
národní výbor pro omezování následků katastrof), Ing. Štefan Boroš (Ministerstvo průmyslu  
a obchodu) a Mgr. Petr Holubec (Pražská energetika). Mnoho nových poznatků a podnětů, 
jež byly dodány ze strany jmenovaných odborníků, dopomohly ke konečnému utvoření 
komplexních názorů na jednotlivé problémy v oblasti zájmu. 

 
6.1 Ostrovní provoz 

 
V současné době neexistuje ani jeden ostrovní provoz, který by byl schopný 

zásobovat elektrickou energií určitou část území České republiky. To však neznamená, že 
projekty ostrovních provozů neexistují a nejsou uskutečnitelné. Hlavním problémem při 
aplikaci projektů ostrovních provozů jsou zdroje elektrické energie, které jsou schopny startu 
ze tmy. Normální elektrárna potřebuje pro svůj provoz cca 10% příkonu elektrické energie 
z celkového množství, které sama vyrábí. Zdroje pro ostrovní provozy pracují na principu 
spalování a nemusí tak být pro svou funkci elektrickou energií zásobovány vůbec. Nejlepší 
variantou pro tyto zdroje se jeví být velké letecké motory. Ty by byly schopny zajistit alespoň 
nouzové množství elektřiny pro postupné obnovení funkce elektrosoustavy. Velkým 
problémem této varianty řešení se zdá být zásobování pohonnými hmotami. Větším 
problémem je však postoj veřejnosti a místní politické sféry. Právě realizace projektu 
ostrovního provozu hl. m. Prahy byla ukončena ve chvíli, kdy mělo dojít k výstavbě těchto 
zdrojů. Pražská energetika narazila na problém nesouhlasu občanů města, kteří žili 
v oblastech, kde měly být zdroje vystaveny. Realizace byla společností definitivně ukončena 
v momentě, kdy nepříznivé situace a špatně informovaných občanů města začali využívat ve 
svých předvolebních kampaních politici. Současný stav ostrovního provozu Praha je tedy 
výhledově špatný. Problém se řeší na úrovni vlády a určitou nadějí zůstává vlna kritiky ze 
strany Evropské unie. Ta je zaměřená právě na nedostatek zdrojů schopných startu ze tmy. 
Tento nátlak Bruselu by mohl dopomoct k vydání rozhodnutí o povolení jejich výstavby.  

 
6.2 Zabezpečení elektrosoustavy 

 
Česká přenosová soustava je zabezpečena mnoha různými opatřeními a to hlavně 

podle toho, o jaký prvek soustavy se jedná. Elektrárny a trafostanice jsou zabezpečeny 
dostatečně. Avšak opačná situace nastává v případě samotného vedení. To prakticky hlídat 
nelze, protože vede volnou krajinou a to v řádech tisíců kilometrů. Jediným prvkem určité 
ochrany vedení zůstává systém informačních kabelů v samotných drátech vedení, který po 
přerušení vyšle signál provozovateli přenosové soustavy a ten ihned ví, kde přesně došlo 
k narušení vedení. Tento prvek ochrany se však vztahuje pouze na vedení 400 kV. Ostatní 
druhy vedení v tomto ohledu žádnou ochranu nemají. Obecným názorem je, že zabezpečení 
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elektrosoustavy České republiky se za posledních několik let výrazně zlepšilo a do budoucna 
se bude nadále zvyšovat.  

 
6.3 Největší riziko působící na přenosovou soustavu 

V této oblasti se jednotlivé názory expertů odlišují. Riziko spatřují jak v neregulo-
vatelných obnovitelných zdrojích (např. přetoky elektrické energie z Německa), tak  
i v cíleném útoku na elektrosoustavu nebo přírodní katastrofě. Největším rizikem se však 
vedle těchto „klasických“ scénářů zdá být trestná činnost páchaná na elektrosoustavě 
samotnými občany České republiky. Jedná se o krádeže samotných drátů vedení. Ročně 
takto zmizí na několik stovek kilometrů drátů a škody tak dosáhnou až několika miliard 
korun.  

6.4 Fenomén darkingu 
 
Tato otázka nebyla konzultována s odborníky na energetiku, ale s odborníkem na 

extremismus doc. Ing. Dr. Štefanem Danicsem Ph.D. Zdá se, že darkeři jsou již několik let 
neaktivní a převládá názor, že by to tak mělo i nadále zůstat. Po bádání na internetových 
serverech a fórech, jež se darkingem zabývají, jsem však narazil na zajímavý příspěvek 
v diskuzi k článku „Darking: Poslední zhasne“. Uživatel, který vystupuje pod jménem „Ó, jak 
se mýlí!“ napsal: 

 
„Darking není mrtvý. Ve středních Čechách se formuje skupina, která si dala za úkol 

zesabotovat 400kV linku KOČÍN-PRAHA. ČEPS se má na co těšít!“ 
 
Z tohoto příspěvku nelze jednoznačně určit, zda se jedná o podloženou výhružku 

nebo pouze o pokus o upoutání pozornosti. Myslím si, že však nebudu daleko od pravdy, 
když řeknu, že povědomí o darkerské činnosti v České republice stále existuje a nikdo 
nemůže s jistotou říct, že už se tento fenomén na našem území nikdy znova neobjeví.  
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Závěr 
 

 Blackout se dá považovat za Achillovu patu moderní společnosti. Díky absolutní 
závislosti lidstva na elektrické energii, se s výpadkem proudu vyrovnáváme velmi těžce. 
O to horší je situace, když se jedná o dlouhotrvající a plošný výpadek elektrického proudu. 
V takovémto momentě dochází k postupnému rozkladu celé společnosti v zasaženém území 
a je pouze na orgánech veřejné správy a nouzových sborech, jak se se situací vyrovnají. 
Přesně pro takovéto případy se realizují cvičení typu „BLACKOUT 2014“, které mají za účel 
zasahující jednotky a jednotlivé orgány veřejné správy na situaci tohoto typu řádně připravit.  
 Nejlepší možnou ochranou dodávek elektrické energie i v případech výpadku funkce 
přenosové soustavy jsou ostrovní provozy. Tímto nástrojem lze dosáhnout alespoň 
nouzových dodávek (30 %) elektrické energie, které postačují k zabezpečení nouzového 
chodu společnosti. Zároveň slouží jako ochrana pro všechna možná nebezpečí, jež působí na 
přenosovou soustavu České republiky. Jedná se však o preventivní opatření, které je zatím 
pouze ve fázi rozvoje a výhledově postupné realizace. Největším rizikem, které v současné 
době působí na elektroenergetickou soustavu mimo přímého útoku a přírodní katastrofy, 
jsou přetoky elektrické energie z Německa. Proti tomu by se Česká republika mohla efektivně 
bránit výstavbou trafostanice na německých hranicích. V případě trafostanice by se jednalo  
o opatření preventivní. Dohromady by obě tato opatření tvořila velmi efektivní ochranu, pro 
zabezpečení správné funkce elektroenergetické soustavy na území našeho státu. Bylo by to 
však řešení velice nákladné. Dle mého názoru je nejvhodnější nadále rozvíjet projekty 
ostrovních provozů a pokusit se je realizovat v co největší možné míře. 
 Při zpracovávání studie jsem častokrát narazil na značnou neinformovanost veřejnosti 
v České republice o možných důsledcích blackoutu. Stejně tak je zřejmé, že veřejnost si není 
jistá, jakým způsobem se v takové situaci chovat. Mým doporučením je zavedení samostatné 
kapitoly blackout do osnov ochrany obyvatelstva, která se probírá v rámci výuky tělesné 
výchovy na základních a středních školách. Pokud bych chtěl povědomí o blackoutu zvýšit 
ještě více, navrhoval bych zřízení samostatného předmětu „Branná výchova“, kde by nauka  
o výpadcích elektrického proudu byla zařazena přímo v učebních osnovách předmětu. 
Důvodem je můj skeptický postoj k faktickému naplnění osnov výuky ochrany obyvatelstva 
v rámci tělesné výchovy.  
 Blackout na území České republiky je reálnou hrozbou. Toto tvrzení je podloženo 
jak mnoha případy dlouhodobých výpadků ve světě, tak i situacemi, kdy k blackoutu skoro 
došlo i na území České republiky. Jedná se prokazatelně o jednu z největších bezpečnostních 
hrozeb, která v současné době působí na území našeho státu. 
 

Hypotéza č. 1: Potenciál rozkolísání elektroenergetické soustavy se v průběhu času 
spíše zvyšuje. Přitom sehrává roli mezinárodní propojení těchto sítí. Sebevíc by byla síť České 
republiky technicky na výši, rozsáhlému mezinárodnímu rozkolísání by neodolala. 

 

 Tuto hypotézu se podařilo potvrdit. Obrovské přetoky elektrické energie z německých 
offshore parků mají potenciál značně rozkolísat a následně i narušit přenosovou 
soustavu České republiky do takové míry, že by přestala plnit svou funkci. 
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Hypotéza č. 2: Elektroenergetickou soustavu by mohl napadnout i odhodlaný útočník 
(terorista, sabotér, atd.) a to relativně „lacino“, pokud by cílem útoku byly sloupy vysokého 
napětí přímo v krajině.  

 

 Tato hypotéza se zakládá na tezi neexistujícího zabezpečení (fyzického/ 
technologického) vedení vysokého napětí, jehož kolaps by měl závažné důsledky na 
přenos elektrické energie v jednotlivých regionech. Hypotéza byla potvrzena na 
základě velmi snadného přístupu ke „strategickému vedení“ přenosové soustavy 
České republiky a možnému útoku vedenému proti sloupům vysokého napětí. 
 
Hypotéza č. 3: Ochrana přenosové soustavy musí probíhat na dvou úrovních. Jednak 

musí být ošetřeny přetoky elektrické energie proudící k nám ze zahraničí a jednak musí být 
podchycena také možnost vzniku „domácího“ blackoutu – tedy také možnost jeho řešení 
(například ostrovními provozy).  

 

 Hypotéza byla vyvrácena na základě toho, že ochrana přenosové soustavy nutně na 
dvou úrovních probíhat nemusí. Byla by to ideální varianta řešení ochrany, ale 
k efektivní ochraně by stačila i pouhá realizace projektů ostrovních provozů. Ostrovní 
provozy jsou však věcí, která je ve fázi vývoje a postupné realizace, a na které je do 
budoucna nutno ještě zapracovat. V tomto případě bude alespoň určitou ochranu 
poskytovat trafostanice, jež bude vystavěna na hranicích s Německem.  
 
Hypotéza č. 4: Fenomén darkingu stále existuje a může ohrozit bezpečnost a stabilitu 

funkce přenosové soustavy České republiky. 
 

 Tuto hypotézu se nepodařilo prokázat, avšak ani vyvrátit. Nejistota panující kolem 
stále možné existence tohoto fenoménu jenom podporuje myšlenku ostražitosti  
a poučení se z minulosti. 


