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Anotace  
 
Případové studie na téma bezpečnostních výzev ve vztahu k energetické přenosové soustavě 
České republiky operuje s celou řadou zátěžových situací, které nastávají nebo mohou 
nastat, a v obecném duchu navrhuje příslušná preventivní či reaktivní opatření. 
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Summary 
 
Case studies on security challenges in relation to the Czech Republic's energy transmission 
system operate with a range of stressful situations that are now visible or may arise 
– and propose appropriate preventive or reactive measures in general. 
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Úvod 
 
Elektrickou energii v domácnostech, její dodávku nepřerušenou výpadky a kolísáním, bereme 
jako samozřejmost. Není to však tak dávno, kdy měla každá domácnost na několika místech 
připravené svítilny sirky a zásobu svíček. Moderní doba, tedy spíše pokrok v oblasti 
technologií, nás zavedl do bodu, kdy si svou existenci už bez dodávky elektrické energie 
nedovedeme představit. Ba co víc – jsme na ni životně závislí. Elektrická energie musí 
vykonat dlouhou cestu, než nám poslouží. Ta cesta je tvořena zařízeními, která potřebují 
údržbu i opravy. Je mnoho faktorů, které na tato zařízení působí a mohou zapříčinit narušení 
dodávky elektrické energie. Budu se zde snažit některé identifikovat. 
 
Elektrizační soustava České republiky 
 
Elektrizační soustava České republiky je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, 
přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, 
a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky 
s vysokou mírou vazeb na elektroenergetické soustavy okolních států.  
 
Tento systém se skládá z: 
 

 výrobní části produkující elektřinu v různých zdrojích; 

 přenosové soustavy vedení a zařízení (rozvoden – transformoven) 400 kV, 220 kV  
a vybraných vedení a zařízení 110 kV; 

 distribučních soustav vysokého napětí 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV a 110 kV; 

 distribučních soustav nízkého napětí 0,4/0,23 kV; 

 technických dispečinků hierarchicky uspořádaných k řízení celé soustavy. 
 

 
 
Ilustrace: Schéma – elektrizační soustava.1 

                                            
1 PETRUŽELA, Ivan. Elektrizační soustava. PilsFree, 2006.  
https://home.pilsfree.net/fantom/FEL/MR/FEL_CVUT/lekce02_06.pdf 
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Vzhledem k tomu, že elektřinu nelze skladovat, musí být soustavně udržována rovnováha 
mezi výrobou a spotřebou. Elektrizační soustava jako celek musí kontinuálně zabezpečovat 
požadavky na zajištění, v čase se měnící, velikosti spotřeby elektřiny. 
 
Provozovatel přenosové soustavy České republiky 

 
Česká energetická přenosová soustava (ČEPS), je společnost zajišťující na území České 
republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy (elektrická vedení a zařízení 400 kV 
a 220 kV) na základě licence dle zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon).2 
 
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, a to s celkem 71 transformátory převádějícími 
elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 
400 kV o délce 3 508 km a 220 kV o délce 1 910 km. 
 
Nejdůležitější činností ČEPS je provádění dispečerského řízení3 přenosové soustavy na území 
Česka v reálném čase. ČEPS je konkrétně zodpovědná za stabilitu výkonu a frekvence, 
regulace napětí a jalového výkonu. Pro zajišťování stability uvedených parametrů ČEPS 
nakupuje na trhu potřebné výkonové rezervy. 
 
ČEPS dále zpracovává a testuje plán obrany přenosové soustavy proti šíření poruch a plán 
obnovy elektrizační soustavy po rozsáhlých systémových poruchách. 
 
Provozovatelé distribučních soustav 
 
E.ON je holdingová společnost se sídlem v Essenu, je jedním z předních světových 
energetických společností se silným postavením na trhu v Evropě. 
 
Firma vznikla sloučením dvou významných německých energetických firem VEBA (Vereinigte 
Elektrizitäts und Bergwerks Aktiengesellschaft; Sjednocené elektrárenské a důlní závody)  
a VIAG (Vereinigte Industrieunternehmungen; Sjednocené průmyslové podniky) v roce 2000 
a předmětem jejího podnikání je hlavně prodej elektřiny (výroba, distribuce) a zemního 
plynu. E.ON podniká zejména v Německu, ale mimo jiné také ve Spojeném království, 
Švédsku, zemích Beneluxu, Itálii, České republice, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. 
 
ČEZ, akciová společnost (České energetické závody) je největší výrobce elektřiny v České 
republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. 
Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou 
pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě.  

                                            
2 Rozvoj Přenosové soustavy. Česká energetická přenosová soustava, 2016. http://www.ceps.cz/cs/rozvoj-ps 
Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2017 – 2026. Česká energetická přenosová soustava, 2017. 
http://www.ceps.cz/cs/rozvoj-ps 
3 Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské 
řízení. 
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Pražská energetika, a. s. je pražská elektrárenská společnost, která byla založena k 1. lednu 
1994. Zabývá se převážně prodejem a distribucí elektrické energie a plynu na území Prahy, 
s cca 690 000 odběrnými místy je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice 
a patří mezi padesát největších českých společností podle tržeb.4 
 

   
 
Ilustrace: Délka kabelových vedení v České republice [km] (vlevo) a Podíl kabelových  
a venkovních vedení v České republice (vpravo).  

 
Přenosové soustavy (PS) a distribuční soustavy (DS) jak prvek kritické infrastruktury 
 
Systém určování prvků kritické infrastruktury a jejich ochrany je upraven zákonem  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon č. 430/2010 Sb.). Krizový zákon zapracovává implementace 
směrnice 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur  
a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Součástí této novely byla specifikace 
průřezových a odvětvových kritérií pro označování a určování národní kritické 
infrastruktury.5 

                                            
4 O nás. PRE distribuce, 2017. https://www.predistribuce.cz/cs/o-spolecnosti/o-nas/ 
TROMBIK, Petr. Energetická bezpečnost hlavního města Prahy. Vypadekelektriny. 2015. 
http://vypadekelektriny.cz/energeticka-bezpecnost-hlavniho-mesta-prahy-v-pripade-vzniku-blackoutu/ 
5 Protection of Critical Infrastructure. European Commission. 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/protection-critical-infrastructure 

Délka venkovních vedení [km] 
  

 
ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PRE distribuce 

VVN 5 717 9 830 3 915 301 

VN 0 40 189 18 576 120 

NN 0 47 717 15 931 79 

Celkem 5 717 97 736 38 422 500 

     
Délka kabelových vedení [km]  

  

 
ČEPS ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PRE distribuce 

VVN 0 23 13 63 

VN 0 10 469 3 900 3 769 

NN 0 55 452 22 981 7 896 

Celkem 0 65 944 26 894 11 728 
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Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, je 
prováděcí předpis ke krizovému zákonu stanovuje průřezová a odvětvová kritéria pro 
stanovení prvků kritické infrastruktury.  
 
Odvětvová kritéria 
 
Výrobna elektřiny 

 
a) výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW, 
b) výrobna poskytující podpůrné služby s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 

nejméně 100 MW, 
c) vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny elektřiny, 
d) dispečink výrobce elektřiny. 
 
Přenosová soustava 

 
a) vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV, 
b) elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV, 
c) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy. 
 
Distribuční soustava 

 
a) elektrická stanice distribuční soustavy a vedení o napětí 110 kV (stanice typu 110/10 kV, 

110/22 kV a 110/35 kV a k nim patřící vedení se posuzují podle jejich strategického 
významu v distribuční soustavě), 

b) technický dispečink provozovatele distribuční soustavy. 
 
Z výše uvedených kritérií vyplývá, že elektrizační soustava od výroben energie až po 
distribuční trafostanice 110/22 (10 či 35) kV je zařazena jako prvek kritické infrastruktury a to 
se všemi povinnostmi provozovatele (subjektu kritické infrastruktury) tohoto prvku. Zejména 
však: 
 

 vypracovat plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury; 

 určit styčného bezpečnostního zaměstnance; 

 umožnit příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu vykonání 
kontroly plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a ochrany prvku 
kritické infrastruktury.6 

                                                                                                                                        
Evropský program pro evropskou ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) pro energetiku, dopravu a financí.  
Energetika. Evropská unie. https://europa.eu/european-union/topics/energy_cs 
6 Typové plány řešení krizových situací v energetice. Typový plán pro řešení krizové situace narušení dodávek 
elektrické energie velkého rozsahu. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2016. 
https://www.mpo.cz/cz/energetika/typove-plany-reseni-krizi/typove-plany-reseni-krizovych-situaci--223482/ 
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Dalším povinným aspektem ochrany subjektu kritické infrastruktury je určení „styčného 
bezpečnostního zaměstnance“. 
  
Identifikované výzvy a návrhy řešení 
 
Závislost na fosilních palivech7 
 
Přes 59 % objemu vyrobené energie v České republice pochází z elektráren spalujících fosilní 
paliva. Je to dáno historickým vývojem, kdy jsme jako země s velkou zásobou hnědého 
a černého uhlí byli, a u hnědého uhlí stále jsme, jedni z největších vývozců v Evropě. 
Budování hnědouhelných elektráren v místech těžby bylo logickým krokem. Využívaly se pro 
zásobování energií oceláren a další továren těžkého průmyslu. I přes zvýšení účinnosti 
odsíření spalin nebude provoz dál udržitelný. Nyní jsou předpokládané zásoby uhlí na našem 
území odhadovány na 50-120 let. Zemní plyn je stále z větší části dodáván z Ruské federace 
(75 % a Norska 25 %). Zpracovaný Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 
2010-2020 navrhuje (předpokládá) v roce 2020 dosažení 15,3 % podílu energie  
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. 
 

 
 
Ilustrace: Podíl druhů paliv na celkové produkci elektrické energie v České republice. 

                                            
7 Státní energetická koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2014.  
Státní energetická politika. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/ 
Možnosti podpory v oblasti úspor energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky; Ministerstvo 
financí České republiky, 2017. https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/ 
moznosti-podpory-v-oblasti-uspor-energie--233023/ 
Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, 2017. https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-politika/statni-surovinova-
politika-nerostne-suroviny-v-cr/2017/6/Surovinova-politika-CR-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju---
MPO-2017_1.docx 
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky; Ministerstvo 
financí České republiky, 2015. https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/jaderna-energetika/ 
narodni-akcni-plan-rozvoje-jaderne-energeticky-v-ceske-republice--166679/ 
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Obrázek: Podíl instalovaného výkonu v České republice. 
 
Příčina 
 
Zranitelnosti systému je třeba zvažovat i problematiku paliva a výše jeho zásob. Z tohoto 
hlediska jsou nejméně postižitelné jaderné elektrárny a elektrárny vodní. Elektrárny na 
pevná a kapalná paliva udržují z ekonomických důvodů jistou zásobu paliva, na výši 
zabezpečující provoz jen na několik dní, pro zimní období týdnů. Přerušení přepravních tras 
může mít za následek odstavení výrobny, i když není poškozena. U výroben spalujících plyn 
znamená přerušení přepravní cesty prakticky okamžité odstavení zdroje. 

 
Řešení 
 

 Podpora výstavby obnovitelných zdrojů (OZE). Podpora pro investory. 

 Diverzifikace zdrojů a přenosových cest. 

 Podpora jaderné energetiky. 
 
Monopol na palivo pro jaderné elektrárny 
 
Kontrakt s ruským dodavatelem TVEL (ТВЭЛ; Тепло-Выделя́ющий ЭЛеме́нт) obsahuje opci 
pouze na dalších dva roky provozu obou bloků elektrárny Temelín. Diverzifikaci zdrojů paliva 
je požadavek Evropské komise, ale je podporován i vládou České republiky.  
 
Příčina 
 

 Česká republika byla první zemí, kde se do ruského tlakovodního reaktoru VVER (Водо-
водяной энергетический реактор) použilo cizí palivo (od Westinghouse, Spojené státy 
americké). Jenže nedostatek zkušeností s výrobou paliva pro východní typ reaktoru 
přinesl problémy – tyče se ohýbaly a spolehlivě netěsnily. Dodavatel z Ruské federace byl 
zvolen na základě ceny a bezproblémovosti paliva v reaktorech typu VVER. 
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Řešení 
 

 Vypsání nového tendru na dodávky jaderného paliva do temelínské a následně  
i dukovanské elektrárny po roce 2020 a vyhodnocení, zejména kvality nabídnutých 
vzorků. Nikde ale není dáno, že takzvaná smíšená zóna (dva výrobci paliva pro jednu 
elektrárnu) bude fungovat a že bude povolena. 

 
Řešení uvedená v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky: 

 

 Reciproční dohoda dodavatelů o vzájemné dodávce určitého množství paliva. 

 Další specifická záložní výrobní kapacita na jaderné palivo. 

 Vytvoření zásob jaderného paliva pro daný typ reaktorů. 

 Vytvoření zásob komponent pro palivo (palivové proutky a kazety), které mohou být pro 
daný typ reaktorů ekonomicky skladovány. 

 
Ne-koncepce podpory výstavby obnovitelných zdrojů 
 
Z důvodu vysoké finanční zátěže pro konečné zákazníky i na státní rozpočet, bylo 
rozhodnuto, že není vhodné dále nabízet princip provozní podpory elektřiny, daný původně 
zákonem č. 180/2005 Sb.,  o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  
a o změně některých zákonů, a poté zákonem č. 165/2012 Sb., o obnovitelných energiích,  
s výjimkou malých vodních elektráren. 
 
Trend budování větrných elektráren se v Česku zbrzdil proto, že stát před pěti lety úplně 
zastavil podporu nových projektů. Loni zprovozněná větrná farma ve Václavicích u Hrádku 
nad Nisou vznikla jen díky tomu, že si mohla sáhnout na podporu ve stejné výši, jakou 
dostávají zelené elektrárny, které byly zprovozněny do roku 2013 a to díky výjimce. 
 
Určitou formou motivace pro budování nových zdrojů energie je státní podpora výroby 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla  
z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), kdy se vyplácí 
provozovateli těchto zdrojů roční „zelené bonusy“ určené podle klíče v cenovém rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu. Jedná se hlavně o zdroje elektrické energie a tepla ze 
spalování bioplynu a biomasy.8 
 
Do skupiny kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) patří i zdroje elektrické energie  
a tepla spalující zemní plyn, hnědé a černé uhlí.  
 

                                            
8 Roční zpráva o provozu energetické soustavy České rpeubliky pro rok 2016. Energetický regulační úřad, 2017. 
http://www.eru.cz/cs/elektrina/statistika-a-sledovani-kvality/rocni-zpravy-o-provozu 
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky, 2012. https://www.mpo.cz/assets/cz/2012/11/NAP.pdf 
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Příčina 
 

 V současnosti je podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) rozdělena mezi dotaci ze 
státního rozpočtu „Zelené bonusy“ a poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie 
v ceně elektřiny pro koncové spotřebitele, placené provozovateli obnovitelných zdrojů 
energie provozovatelem distribuční (nebo přenosové) soustavy. Dodatečně zavedená 
„solární daň“, tedy odvod z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 zákona č. 165/2012, 
o obnovitelných energiích, vnesla nejistotu mezi investory do fotovoltaických elektráren. 
Není zde žádný stabilní model podpory pro investory výstavby obnovitelných zdrojů, 
který by dostatečně motivoval investory a v důsledku nezatěžoval koncové zákazníky.  

 
Řešení 

 

 Převést podporu obnovitelných zdrojů energie z výkupních cen a zelených bonusů na 
vydražené garantované výkupní ceny (jak požadují po členských zemích pravidla 
Evropské unie). Pořádat aukce, v níž budou investoři do obnovitelných zdrojů energie 
soutěžit o co nejnižší výkupní cenu energie. 

 
Přetížení  
 
Na území kontinentální Evropy jsou přenosové sítě synchronně propojeny v jednu 
propojenou síť. Synchronně propojené soustavy mají shodný kmitočet střídavého napětí, 
protože kmitočet.  
 
Synchronní propojení soustav přináší zejména následující výhody: 
 

 Zpravidla vyšší kapacita exportu a importu elektřiny než v případě stejnosměrného 
spojení, kde je kapacita propojení omezena výkonem stejnosměrné spojky. U střídavého 
propojení je kapacita daná počtem vedení mezi soustavami. 

 Snížení ztrát vlivem paralelního zapojení sítí a optimálního rozdělení toků výkonů podle 
Ohmova zákona. To však může způsobit přetoky velkých výkonů v určité části propojené 
soustavy, které mohou negativně ovlivňovat bezpečnost provozu. 

 Propojená síť je vlivem vyššího instalovaného výkonu tvrdší, tzn. kmitočet je stabilnější. 
To umožňuje instalovat elektrárenské bloky vyšších výkonů. 
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Ilustrace: Přehled tranzitu elektrické energie přes Českou republiku.9 
 
To však může způsobit přetoky velkých výkonů v určité části propojené soustavy, které 
mohou negativně ovlivňovat bezpečnost provozu. 
 
Příčina 
 
Česká republika je tranzitní země, kde přes naše území jde energie zakoupená na evropské 
spotové burze (European Power Exchange; EPEX), kde se obchodují krátkodobé kontrakty 
v celkem 8 zemích, které pokrývají přibližně polovinu spotřeby elektřiny v Evropě. Naše 
úřady již další dobu požadovaly rozdělení německo-rakouské nabídkové zóny, neboť je dobře 
známo, že obchodní transakce podél německo-rakouské hranice mají silný negativní vliv na 
dostupnou přenosovou kapacitu na interkonektorech sousedních zemí, stejně jako na 
celkovou bezpečnost přenosového systému celého kontinentu.10 
 
Řešení 
 

 Pro omezení neplánovaných toků přes synchronně propojené soustavy se využívají různá 
zařízení pro regulaci toků výkonů, zejména transformátory s příčným posuvem fáze 
(Phase Shift Transformers). Tyto transformátory se sériově zapojují k vedení, ve kterém 
je potřeba regulovat tok výkonu. Transformátor velikostí příčného přídavného napětí 
ovlivňuje úhel mezi vstupním a výstupním napětím, což umožňuje snižovat či zvyšovat 
průtok činného výkonu. Transformátory pomohou zvládat nápory elektřiny z Německa, 
které souvisejí s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, především s nevyrovnanou 
produkcí elektřiny z německých větrných parků. 

 Výstavba nových paralelních vedení k posílení stávajících vedení s možností jejich 
odpojení respektive manipulace k omezení škod, například při havárii jednoho stožáru. 

                                            
9 Rozvoj Přenosové soustavy. Česká energetická přenosová soustava, 2016. http://www.ceps.cz/cs/rozvoj-ps 
Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2017 – 2026. Česká energetická přenosová soustava, 2017. 
http://www.ceps.cz/cs/rozvoj-ps 
10 Energetičtí regulátoři států V4 nesouhlasí s návrhem rozdělení německo-rakouské obchodní zóny. TZB-info,  
4. VI. 2017. https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/15855-energeticti-regulatori-statu-v4-nesouhlasi-
s-navrhem-rozdeleni-nemecko-rakouske-obchodni-zony 
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Přeshraniční vedení Identifikátor 

Elektrická stanice přenosové soustavy – SLV (106). 
Přeshraniční vedení V437/438 vede do Rakouska. 

SLV, Slavětice, Třebíč 

Elektrická stanice přenosové soustavy – SOK (107). 
Vedení V424, V497 a V280 jsou přes hraniční, vedou na Slovensko. 
Vedení V243/244 je také přeshraniční, ale vede do Rakouska. 

SOK, Sokolnice, Brno Venkov 

Elektrická stanice přenosové soustavy – NOS (100). 
Přeshraniční vedení  V404 vede na Slovensko. 
Přeshraniční vedení  V444 vede do Polska. 

NOS, Nošovice, Frýdek-Místek 

Přeshraniční vedení  V443 vede do Polska. ALB, Albrechtice, Karviná  

Přeshraniční vedení  V445/446 a V441 vede do Německa. HRD, Hradec u Kadaně, Chomutov 

Přeshraniční vedení  V442 vede do Německa. PRE, Přeštice, Plzeň Jih 

 
Tabulka: Přeshraniční elektrická vedení v České republice.11 
 

 
 
Ilustrace: Transformátor s příčným posuvem fáze.12 
 

                                            
11 Prvky kritické infrastruktury v odvětví výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky, č. j. 31202/11/01100. 
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44783/50321/582053/priloha005.pdf 
ŠMÍD, Jakub. Česká přenosová a distribuční soustava – 2. díl: Rozvodny přenosové soustavy. O energetice,  
5. X. 2019. https://oenergetice.cz/prenos-elektriny/ceska-prenosova-a-distribucni-soustava-2-dil-rozvodny-
prenosove-soustavy 
BUDÍN, Jan. Stavba ochranných PST transformátorů proti přetokům z Německa zahájena. O energetice, 
3. VI. 2015. https://oenergetice.cz/elektrina/stavba-ochrannych-pst-transformatoru-proti-pretokum-z-
nemecka-zahajena/ 
12 ČEPS spustil u Kadaně dva ze čtyř regulačních transformátorů. TZB-Info, 18. I. 2017. 
https://energetika.tzb-info.cz/120469-ceps-spustil-u-kadane-dva-ze-ctyr-regulacnich-transformatoru 
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Domino efekt – Blackout 
 
Elektrizační soustava je systém citlivý na správnou funkci a požadovanou interakci jeho 
jednotlivých prvků, které na sebe úzce navazují a vzájemně se ovlivňují. Vzhledem k tomu, že 
elektřinu nelze skladovat, musí být soustavně udržována rovnováha mezi výrobou 
a spotřebou. Elektrizační soustava jako celek musí kontinuálně zabezpečovat požadavky na 
zajištění, v čase se měnící, velikosti spotřeby elektřiny. Ze světa jsou známy události, jejichž 
důsledkem byl totální výpadek elektrizační soustavy. 
 
místo počet zasažených osob v milionech 

Blackout v Indii (červenec 2012) 670 

Blackout Jáva – Bali 2005 100 

Blackout jižní Brazílie (1999) 97 

Blackout v Brazílii a Paraguayi (2009) 87 

Blackout Severovýchod (Spojené státy americké a Kanada 2003) 55 

Blackout v Itálii (2003) 55 

Blackout Severovýchod (Spojené státy americké a Kanada 1965) 30 

Blackout v Turecku (2015) 76 

Blackout v Nizozemsku (2015) 3 

 
Tabulka: Blackouty ve světě. 
 
Příčina 

 

 Havárie velkého rozsahu přesáhne reálné možnosti provozovatele daného systému 
zajistit okamžité obnovení provozu nebo si vyžádá odstavení systému a způsobí tak 
krizovou situaci v zásobování odběratelů elektrickou energií.  

 
Řešení 

 

 Výstavba menších decentralizovaných zdrojů energií a Smart Grig. 

 Decentralizované zdroje, sítě i model řízení představují zcela odlišnou filozofii kladoucí 
důraz především na sběr dat, jejich zpracování a použití v jiných nástrojích pro zajištění 
dodávky, než je tomu dnes. Cílem Smart Grid je, aby všechny objekty pomocí 
automatizovaného energetického řídicího systému vzájemně komunikovaly, regulovaly 
svoje energetické nároky, uskladňovaly nevyužitou energii a dodávaly vlastní 
vyprodukovanou energii do rozvodné sítě. 

 Investice do přenosové soustavy České republiky. 

 Obnova stávajících vedení, která byla postavena převážně v 70. letech XX. století, 
požadavky na připojení nových zdrojů a odběrů, usnadnění mezinárodního tranzitu 
elektřiny.  

 Stavba a integrace obnovitelných zdrojů (převážně větrných parků). 

 Cvičení (včetně přeshraničních) ve zvládání domino efektů v elektrizační soustavě a to 
včetně účasti krizových štábů krajů a měst. 
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Úmyslné poškození 
 
Přenosová soustava je provozována v hladině velmi vysokého napětí, tedy 400 a 220 kV a to 
převážně vrchním vedením na ocelových příhradových stožárech. 
 
Distribuční síť, je nejrozsáhlejší částí elektrizační soustavy.  Tato síť je s výjimkou městských 
částí u vyšších napěťových hladin nebo důležitých odběrů provozována v paprskovitém 
uspořádání s možností záložního napájení. Poškození jednoho prvku má zpravidla za 
následek přerušení dodávky v části soustavy. Trvání tohoto přerušení je odvislé od místa 
a rozsahu poškození zařízení. 
 
Příčina 
 

 Většina vedení distribuční soustavy je v provedení venkovním na podpěrných bodech 
(mřížových stožárech, dřevěných, ocelových a betonových sloupech) a snadno přístupná 
a snadno zranitelná. Ani kabelová vedení nejsou nijak významně zabezpečena proti 
rizikům úmyslného poškození. 

 Identifikace prvků kritické infrastruktury pomocí leteckých záběrů a v mapách Google. 
 
Řešení 
 

 Důvěra mezi subjekty kritické infrastruktury a bezpečnostními složkami.  

 Zajištění trvalé výměny informací o bezpečnostní situaci a o aktuálních hrozbách 
a rizicích.  

 Dohody o vzájemné spolupráci mezi provozovatelem přenosové soustavy (Českou 
energetickou přenosovou soustavou) a Policií České republiky. 

 Poskytovatelé mapových podkladů provedou povinně takovou úpravu zveřejňovaných 
podkladů, která by přinejmenším identifikaci prvků kritické infrastruktury značně ztížila, 
když ne zcela vyloučila. 

 Zpracování dílčích plánů bezpečnosti a ochrany jednotlivých prvků kritické infrastruktury; 

 Přímé komunikační terminály na Hasičský záchranný sbor České republiky a Policii České 
republiky. 

 Propojení geografických informačních systémů. 

 Cvičení zaměřená na ověření schopnosti dispečerského řízení přenosové soustavy ze 
záložní lokality. 

 Ověření protipožárních opatření. 

 Ověření plánů na ochranu a obranu významných objektů.  
 
Kybernetické hrozby 
 
V roce 2015 za pětinou zaznamenaných útoků stáli nejrůznější aktivisté a skupiny, 10 % 
útoků je dílem špionáže a jen asi 24 případů z tisíce pak připadá na tzv. kybernetickou válku. 
Na průmyslové podniky včetně oblasti energetiky mířila celá čtvrtina útoků. V současnosti už 
v podstatě neexistuje složitější energetický systém, který by byl řízený bez využití 
informačních technologií. Zejména u ovládacích systémů klíčových prvků sice stále existuje 
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velká snaha o striktní oddělení od veřejné sítě, ne vždy je to však z provozních důvodů 
možné.13 
 
Příčina 
 

 Nově se vyvíjející technologie řízení a monitorování přenosových a distribučních sítí, 
včetně tzv. chytrých sítí. 

 V České republice se provozují systémy i 20 let staré s neaktualizovaným firmwarem. 

 Více než polovina útoků na SCADA systémy není vůbec zveřejněna. Autoři těchto systémů 
je totiž neradi publikují a popisují.  

 Ví se, že sedmnáct typů programovatelných logických automatů (Programmable Logic 
Controller; PLC) používaných v průmyslu trpí kritickou zranitelností. 

 Tlaky na ovládnutí energetických přenosových soustav elektráren, ať už ze zištných 
důvodů konkurence nebo jednotlivce, tak i pro pozdější útoky v rámci kyberterorismu  
a kyberválky. 

 
Řešení 
 

 Přímá spolupráce systémových techniků a analytiků s centry GovCERT a národním týmem 
CSIRT. Zasílání reportů o možných hrozbách a jejich identifikaci. 

 Setkávání techniků na problematiku informačních technologií na akcích o kybernetické 
bezpečnosti v energetice s odborníky, kteří již napadení pomáhali řešit. 

 Praktická školení na simulačním polygonu. 

 Zpracování plánů bezpečnosti a ochrany jednotlivých prvků infrastruktury, včetně jejich 
aktualizace a zkoušení. 

 
Přírodní vlivy  
 
Povodně, sesuvy půdy a vichřice 
 
Vodní elektrárny akumulačního nebo průtočného typu jsou při povodni vyřazeny z činnosti, 
neboť se prakticky zruší výškový rozdíl hladin, který umožňuje výrobu elektřiny. Tyto 
elektrárny jsou také citlivé na zalití výrobních prostor vodou. Ostatní elektrárny ohrožených 
vodou jsou pouze dvě elektrárny – Mělník a Prunéřov. Citlivost elektráren na zatopení  
z hlediska dlouhodobých důsledků není veliká. Citlivé jsou v této části motory a ovládací  
a ochranná zařízení.  
 
Nejrozsáhlejší škody jsou způsobeny na distribuční soustavě a to ať už vodou, tak silným 
větrem, nebo námrazou.14 
 

                                            
13 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
GovCERT.CZ. https://www.nukib.cz/cs/vladni-cert/govcert-cz/ 
14 Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. 
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Ilustrace: Lom konstrukce příhradového stožáru. 
 
Příčina  

 

 Přírodní živly jsou natolik nepředvídatelné, že předpovědět jejich konkrétní účinek na 
elektrizační soustavu přesně nelze. 

 
Řešení 
 

 Na základě zkušeností a dat z minulých let, případně s využitím simulátorů využívající 
geografické informační systémy, lze vytipovat místa a možné negativní vlivy, které budou 
na elektrizační síť působit. 

 Koncipovat a realizovat přenosovou soustavu tak, aby nedošlo k jejímu rozpadu, 
respektive k přerušení dodávky elektřiny v případě vyřazení z provozu jednoho prvku 
soustavy (kritérium n-1), v některých případech vyhoví i kritériu n-2 (vyřazení 2 prvků 
soustavy). 

 Využívat k monitorování přenosové soustavy nové prostředky (drony a korónové 
kamery). 
 

Závěr 
 

Tato studie si nekladla za cíl identifikovat všechny možné hrozby a výzvy v elektrizační 
(elektroenergetické) soustavě České republiky. Vynechány byly výrobny elektrické energie, 
také dispečinky a pracoviště podpůrných činností. Variabilita a množství hrozeb je dána 
velkou škálou použitých technologií i rozsahu a provedení elektrizační soustavy. Uvedl jsem 
zde pouze ty, které z mého pohledu jsou nejmarkantnější. Jsme si jistý, že existuje celá řada 
dalších hrozeb, které jsem opomněl. 


