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Abstrakt  

Obsahem bakalářské práce je rozbor oblasti elektroenergetiky na území 

Středočeského kraje z pohledu možných bezpečnostních hrozeb a míry jejich 

následků. Aktuální problematika elektroenergetiky spočívá v jedné z největších 

hrozeb, kterou je dlouhodobý výpadek elektrické energie, bv. blackout. Tato práce 

se proto zabývá mírou následků této hrozby ve Středočeském kraji a vlivem  

na jeho chráněné zájmy.  

Teoretická část v nezbytně nutném rozsahu vymezuje základní pojmy 

elektroenergetiky, zvláště výrobu, přenos a distribuci elektrické energie  

v České republice. Následně jsou vydefinovány bezpečnostní hrozby týkající se 

této oblasti a jejich vztah ke kritické infrastruktuře. Charakteristiku  

Středočeského kraje a současný stav elektroenergetiky na tomto území popisují 

další kapitoly. 

Pro zpracování praktické části je použita multikriteriální analýza, která pomáhá 

lépe vydefinovat míru následků vůči jedné z největších hrozeb v elektroenergetice, 

bv. blackoutu. Pro lepší orientaci a snadnější vypracování této části práce je 

analýza provedena jednotlivě pro ST samostatných okresů, které dohromady tvoří 

zkoumanou oblast. Dle vydefinovaných koeficientů a hodnotícím kritériím je 

nejvyšší míra následků předpokládaná na území okresu Praha-východ.  

Diskuze se v této práci následně zabývá výhledy do budoucna v řešení otázky 

bezpečného zajištění dodávek elektrické energie. 

Klíčová slova 

Blackout, elektroenergetika, energetická bezpečnost, hrozby v elektroenergetice, 

Středočeský kraj 

  



 

Abstract 

The Bachelor work focuses on an analysis of power engineering in the territory 

of the Central Bohemian region in terms of possible security threats and degree  

of their impacts. The topicality of this theme stems from one of the most severe 

threats, which is a long-term power outage, so called blackout. This work thus 

addresses the degree of impacts of this threat in the Central Bohemian region and 

the effect on its protected affairs.  

The theoretical part defines essential terms concerning the field of power 

engineering, particularly production, transfer and distribution of electric power  

in the Czech Republic. The work subsequently provides definitions of security 

threats concerning this field and their relation to critical infrastructure. Further 

sections describe characteristic features of the Czech Republic and contemporary 

state of power engineering in this territory. 

The practical section contains a multicriteria analysis which helps to beker 

define the degree of impacts of one of the most severe threats in power 

engineering, so called black out. The analysis is performed, in order to acquire 

beker summary and easier elaboration, individually for PQ of different districts 

which together form the surveyed area. On the basis of defined coefficients  

and evaluated criteria, the highest degree of impacts is expected in the territory  

of Prague-East.  

The subsequent discussion deals with future perspectives on the issue  

of securing the distribution of electric power.  

Keywords 

Blackout, power engineering, energy security, threats in power engineering, 

Central Bohemia Region  
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Z ÚVOD 

Elektrická energie je důležitou součástí kritické infrastruktury především díky 

rostoucím potřebám člověka a společnosti. Elektroenergetika je provázána s našimi 

základními životními potřebami, dodávkami vody, potravin, světla, zajištěním 

tepla a dalších potřeb, které se bez dodávky elektrické energie neobejdou a zároveň 

jsou pro lidskou společnost nepostradatelné.  

Elektrická energie tak představuje nenahraditelnou komoditu, jak v národním, 

tak v celosvětovém měřítku. Zároveň je pro nás klíčovou surovinou k zajištění 

bezpečného chodu státu. Současná moderní společnost bez elektrické energie 

neumí fungovat.  

Proto je předmětem této bakalářské práce řešení jedné z neobávanějších  

a nejzávažnějších hrozeb dnešní doby a tou je dlouhodobý výpadek elektrické 

energie. Zranitelnost dodávek elektrické energie roste spolu s nárůstem moderních 

technologií a zvyšující se všudypřítomností elektřiny. Elektrická energie se doslova 

prolíná naším každodenním životem. Doprava se neobejde bez elektrické energie, 

např. při čerpání pohonných hmot, ale i při samotné výrobě dopravních 

prostředků nebo současné „elektromobilizaci“. Pomocí elektřiny zabezpečujeme 

budovy i své domovy. Ani zdravotnická zařízení by bez elektrické energie 

nemohla plnohodnotně pečovat o své pacienty. Využívání a dostupnost elektrické 

energie se lidé naučili považovat za samozřejmost. Její nedostatek  

by však ochromil chod společnosti, veřejný pořádek a bezpečnost státu. 
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X SOUČASNÝ STAV 

X.Z Základní pojmy 

X.Z.Z Elektrická energie 

Elektrickou energii z fyzikálního pohledu chápeme jako kombinaci energie 

elektrostatického a magnetického pole. Společně tak vzniká energie 

elektromagnetického pole, která je pro elektrickou energii charakteristická. Tato 

energie se vyznačuje několika hlavními veličinami. Je jimi elektrické napětí U, 

udávané ve voltech (V) a proud I, měřený v ampérech (A). Vlastností každého 

elektrického tělesa je elektrický náboj Q, udávaný v coulombech (C). Z hlediska 

získávání a využití je elektřina velmi specifickou formou energie. Snadno ji lze 

získat i měnit na ostatní typy energií, například na solární nebo tepelnou energii. 

Komplikovanější už je její skladování, které prakticky není možné, a proto je nutná 

okamžitá spotřeba tohoto druhu energie. Elektřina se nevyskytuje pouze v našich 

domácnostech, kam putuje z elektráren, ale setkáme se s ní i v přírodě. Výboje 

statické elektřiny v podobě blesků nebo bv. bioelektřina v živých organismech, 

jako například na povrchu těla Pararejnoka elektrického. [S] 

X.Z.X Výroba elektrické energie  

Způsob získávání a výroby elektrické energie je na rozdíl od ostatních druhů 

energií velmi specifický. Elektřinu lze získat pouze přeměnou jiného typu energie. 

Podle druhu energie, kterou chceme přeměnit na elektrickou, se liší  

také charakteristický proces přeměny. K přeměně například mechanické energie  

na elektrickou nám slouží generátory. Výrobu elektřiny z ostatních druhů energie 

obstarávají různé typy článků. V případě chemické energie jde o primární články 

(galvanické) a následně sekundární (akumulátory). Fyzikální články získávají 

elektřinu ze sluneční nebo tepelné energie. Ve většině případů jde  

o několikastupňový proces přeměny. Klíčem k získání elektrické energie jsou 
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Obrázek , Elektrizační soustava ČR ;<,= [Y]  

přírodní zdroje energie. Jedná se o uhlí, ropu, plyn, uran, vodu, sluneční záření 

nebo větrnou energii. Dle zdroje přírodní energie a způsobu její přeměny (výroby) 

se odvíjí také cena elektrické energie. [T]  

Výrobnu elektřiny definuje energetický zákon jako „energetické zařízení  

pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; 

výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu ,<< MW a více, s možností 

poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována 

a provozována ve veřejném zájmu.“ [q] 

X.Z.a Elektrizační soustava 

Elektrizační soustavu definuje energetický zákon jako „vzájemně propojený soubor 

zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických 

přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační  

a telekomunikační techniky, a to na území České republiky.“ [t] 
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Tento celostátně plošný systém elektroenergetiky je významně vázán  

na elektrizační soustavu sousedních států České republiky. Tuto komplexní 

soustavu tvoří: 

a) výrobní části produkující elektřinu v různých zdrojích, 

b) přenosová soustava vedení a zařízení tRR kV, TTR kV a vybraných vedení  

a zařízení SSR kV, 

c) distribuční soustavy vysokého napětí q kV, Q kV, SR kV, TT kV, qY kV  

a SSR kV, 

d) distribuční soustavy nízkého napětí R,t/R,Tq kV, 

e) technické dispečinky řídící celou soustavu. [Q]  

Elektrizační soustava představuje velice citlivý systém pro svoji správnou funkci 

a očekávanou interakci jednotlivých prvků, navazujících na sebe a vzájemně se 

ovlivňujících. Citlivost tohoto systému charakterizuje fakt, že elektřina není 

skladovatelná, z čehož vyplývá, že je nutné ji soustavně udržovat v procesu výroby 

i spotřeby. Elektrizační soustava zároveň zajišťuje bezpečnou a spolehlivou 

dodávku energie skrze své přenosové sítě a sítě distribuční soustavy  

až ke spotřebiteli. [Q]  

Oproti jiným výrobním a zásobovacím systémům elektrizační soustava 

disponuje několika specifiky: 

• Elektrická energie není dobře skladovatelná, její výroba i spotřeba probíhá 

současně a okamžitě. 

• Přechodné jevy probíhají velmi rychle, zpravidla v řádech vteřin.  

Jde o změny provozu soustav v důsledku odpojení některého článku 

soustavy, případně přepětí, přerušení stability napětí apod. 

• Elektrická energie najde využití prakticky všude, zasahuje totiž  

do každodenního života společnosti. Tudíž nejde jen o běžné lidské činnosti, 

jako je zaměstnání, studium, kultura, zábava, sport, strava nebo životní styl. 
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Obrázek ; Propojení systémů elektrizační soustavy ČR [s] 

Elektrická energie zasahuje také do průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví, 

zemědělství, bezpečnostních systémů i ochrany životního prostředí. [s] 

Všechny nezbytné prvky elektrizační soustavy vzájemně propojují systémy 

měřící, ochranné, řídící i telekomunikační techniky. Tento funkční systém 

elektrizační soustavy znázorňuje následující obrázek. 

 

Přenosová soustava 

Přenosovou soustavou se dle energetického zákona rozumí „vzájemně propojený 

soubor vedení a zařízení W<< kV, ;;< kV a vybraných vedení a zařízení ,,< kV, uvedených  

v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny 

pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, 

včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu“. [r] 
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Distribuční soustava 

Distribuční soustavou se podle zákona č. tYr/TRRR Sb. rozumí „vzájemně 

propojený soubor vedení a zařízení o napětí ,,< kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 

o napětí ,,< kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 

<,W/<,;Z kV, ,,[ kV, Z kV, \ kV, ,< kV, ;; kV, ;[ kV nebo Z[ kV sloužící k zajištění 

distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, 

ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických 

přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována 

a provozována ve veřejném zájmu“. [SR] 

Rozdíl přenosové a distribuční soustavy spočívá kromě kapacity napětí  

také v zapojení těchto dvou sítí. V přenosové soustavě jsou až na výjimky všechna 

vedení propojená a tvoří tak pomyslnou pavučinu. Takto propojená síť  

se pak v případě vypnutí jednoho či více vedení spoléhá na ostatní prvky soustavy. 

Obrázek Z Schéma sítí W<< kV a ;;< kV v přenosové soustavě ČR [Z] 
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Obrázek W Přenos a distribuce elektrické energie [SS] 

Oproti tomu distribuční síť tvoří prvky napájené z přenosové soustavy,  

jsou však zapojeny paralelně. [SS] 

 

Provoz kontinuálního a bezpečného přenosu elektrické energie na území  

České republiky zajišťuje společnost ČEPS, a.s., která zároveň spolehlivě rozvíjí 

elektroenergetickou přenosovou soustavu v rámci vzájemně propojených 

evropských soustav.  

Na distribuci elektrické energie v České republice se podílí tyto tři společnosti  

a jejich oblast působnosti je znázorněna na následujícím obrázku: 

• E.ON Distribuce, a.s., 

• ČEZ Distribuce, a.s., 

• PREdistribuce, a.s. 
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Obrázek \ Působnost distribučních společností v České republice [,;] 

 

Tyto subjekty jsou zároveň připojeny na přenosovou soustavu. Elektřinu  

z jejich distribučních sítích následně odebírají lokální distributoři, kteří tvoří  

další specificky propojenou soustavu elektrického vedení. Provozovatelé lokálních 

distribučních soustav ale nejsou přímo napojeni na přenosovou soustavu. [ST]  

X.X Energetická bezpečnost 

Řadu let se energetická bezpečnost postupně stávala doslova životně důležitou  

a nedílnou součástí pro mezinárodní vztahy a národní bezpečnost. Od počátku  

ZR. let už se nesoustředíme pouze na bezpečnost a plynulost dodávek ropy, 

zemního plynu či obnovitelných zdrojů, ale do popředí se dostává právě 

bezpečnost přenosu a distribuce elektrické energie. [Sq] 

Dostatek stabilně a dostatečně poskytovaných energetických surovin je 

důležitou podmínkou pro přirozený celosvětově hospodářský růst. Zajištění 

Obrázek [ Působnost distribučních společností v České republice [ST] 
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potřebného přísunu energie je proto zájmem každého státu. Nejsilnější 

hospodářská centra jsou zároveň největšími spotřebiteli energie a jejich nároky  

na energetickou bezpečnost se neustále zvyšují. Jde především o euroamerickou 

oblast společně s Japonskem. Jedná se zároveň i o státy s nejrozvinutějšími 

ekonomickými systémy, které jsou z hlediska energetické bezpečnosti nejen velmi 

důležité, ale také snadno zranitelné. V podstatě to znamená, že mají své spotřeby 

energií díky dostatečné ekonomice rozložené do tak velkého množství sektorů,  

že zasahují do všech dimenzí společnosti daného státu. Struktura energetické 

spotřeby se v jednotlivých zemích značně liší, ovšem za dominantní komoditu lze 

považovat ropu.  Přehledy o množství vlastněné ropy jednotlivých států jsou 

důležité právě pro vytváření dlouhodobých strategií energetické bezpečnosti. 

Stejně tak je důležité sledovat jejich aktuální stav a jednání hlavních producentů 

ropy. [St] 

Pokud bychom chtěli energetickou bezpečnost definovat jako pojem, narazili 

bychom na mnoho sporných debat o jednotné definici. Hlavním faktorem těchto 

sporů je především poměr ekonomické a politické dimenze bezpečnosti v tomto 

směru. Mnozí autoři a významní bezpečnostní odborníci ji ale staví převážně  

do kategorie ekonomické bezpečnosti. [Sq]  

Stabilní systém energetické bezpečnosti se ale zpravidla definuje  

jako „dostupnost dostatečných dodávek elektrické energie za přijatelnou cenu“. 

Znamená to nalezení správné rovnováhy mezi dostatečným množstvím energie  

a ochotou za ni zaplatit tolik, kolik je únosné. [SY] 

Pojmem dostatečné dodávky elektrické energie je myšlený nepřerušovaný  

a potřebný přísun energií. Obtížněji je ale definovatelná otázka „únosné ceny“. 

Přiměřené a únosné ceny za energie mohou energetickou bezpečnost posílit jen 

v případě, když budou dostatečně vysoké pro garanci navrácení investic za těžbu  

a vývoz energetických surovin a zároveň dost nízké na to, aby stimulovaly 

ekonomický růst cílených spotřebitelských zemí. [SQ] 
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X.X.Z Současný stav energetické bezpečnosti České republiky 

Analýza bezpečnostního prostředí České republiky identifikuje nejzávažnější 

hrozby, které mohou nepříznivě zasáhnout do bezpečnosti státu. Česká republika 

však jako člen mezinárodních organizací zahrnuje do této analýzy i hrozby 

nepřímo působící na její bezpečnost čili hrozby, které by mohly mít přímý dopad 

na její spojence. 

Jednou ze specifických hrozeb, uvedených jako součást Bezpečnostní strategie 

České republiky, je právě Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie.  

Na otázku zajištění energetické a surovinové bezpečnosti se v aktuálním světovém 

dění klade stále větší důraz. Mezinárodní vztahy jsou klíčem k přístupu  

ke zdrojům strategických surovin a zejména těch energetických. Prioritou této 

problematiky je vytváření elektrické energie v takovém množství, aby probíhala 

vždy nepřerušovaná a bezpečná dodávka elektrické energie a zároveň se v tomto 

procesu vytvářely strategické rezervy pro stát. Spolu s nezbytností zajištění 

dodávek elektrické energie roste i priorita zajištění zdrojů pitné vody  

a potravinové bezpečnosti. [Ss] 

Vrcholové strategické cíle energetiky České republiky jsou bezpečnost, 

konkurenceschopnost a udržitelnost. Dlouhodobou vizí energetiky u nás je  

tak vedle udržení dlouhodobého zásobování domácností i spolehlivost a cenová 

dostupnost energií. [Sr] 

X.X.X Elektroenergetika ve vztahu ke kritické infrastruktuře 

Kritickou infrastrukturou se podle zákona č. TtR/TRRR Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozumí „prvek kritické 

infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, 

zdraví osob nebo ekonomiku státu“. [SZ] 
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Na kritickou infrastrukturu, jakožto na systém vysoce zranitelných prvků, 

je nutno nahlížet s důrazem na ochranu, která by měla být založena primárně  

na snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči dopadům mimořádných událostí  

a krizových situací. [ST] 

„Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko 

a) obětí s mezní hodnotou více než ;[< mrtvých nebo více než ;[<< osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než ;W hodin, 

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než <,[ % 

hrubého domácího produktu, nebo 

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 

,;[<<< osob.“ [TR] 

V příloze nařízení vlády č. tqT/TRSR Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů dále nalezneme i kritéria odvětvová. 

Ta slouží právě k určení prvku kritické infrastruktury a nalezneme je v příloze 

dokumentu. Oblast energetiky zaujímá v seznamu odvětvových kritérií hned první 

místo. Právě sem následně spadá elektřina, zemní plyn, ropa a ropné produkty  

a centrální zásobování teplem. [TR] 

Elektroenergetika má v rámci kritické infrastruktury významné postavení. To je 

dáno především závislostí a provázaností elektroenergetiky s ostatními oblastmi 

kritické infrastruktury. Tato provázanost následně může vést k zesilujícímu 

dopadu krizových situací v důsledku vzniku dominových efektů. Výsledkem 

potom může být ohrožení vícero zájmů státu, ztráty základních funkcí územních 

celků a postupné zvětšování původně zasažené oblasti. [TS] 
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Obrázek b Závislost energetiky na ostatní odvětví kritické infrastruktury [TS] 

 

Význam elektroenergetiky v kritické infrastruktuře se odráží i v základních 

potřebách člověka, nutných pro přežití každého z nás. Zajištění tepla, vody, světla, 

potravin a dalších nezbytných potřeb se dnes bez dodávek elektrické energie 

neobejde. Elektrická energie se tak pro náš každodenní život stává naprosto 

nepostradatelnou součástí. Pokud by došlo k dlouhodobému a rozsáhlému 

výpadku elektrické energie, došlo by nejen k omezení dodávek vody, plynu,  

ropy, ale i k omezení či nefunkčnosti zdravotnických služeb. Z tohoto důvodu  

je posilování bezpečnosti dodávek elektrické energie důležitou úlohou státu. [TS] 

Ohrožení surovinové a energetické bezpečnosti  

Česká republika je jednou ze zemí s omezenými surovinovými zdroji. Téměř 

veškerá ropa a zemní plyn k nám musí být dovážené a do budoucna je třeba 

počítat i s dovozem černého uhlí. Co se ostatních energetických surovin týče, jde  
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o obdobný případ. Jedině výrobu stavebních surovin můžeme v České republice 

považovat za soběstačnou a schopnou vývozu. Vzhledem k takové situaci je nutná 

koncepce, která by pomohla surovinové potřeby státu zajistit a zabezpečit k nim 

stabilní, bezpečný a ekonomicky výhodný přístup. [TT] 

Při posouzení vlivu hrozeb na bezpečnost elektroenergetiky je důležité dbát  

na oblast výrobních kapacit zdrojů neboli stabilitu výroby elektrické energie 

vzhledem k jejímu původu (např. obnovitelné zdroje versus fosilní paliva).  

S tím souvisí i dostupnost výrobních zdrojů jak z hlediska ekonomického,  

tak z pohledu stability konkrétních dodávek. Výhodou elektroenergetiky  

České republiky je, že v naprosté většině případů naše výrobny elektrické energie 

čerpají z domácích zdrojů. Stát tak není na dovozu surovin pro výrobu elektřiny 

závislý. Do budoucna je však třeba posílit a zmodernizovat výrobu jaderného 

paliva, která by posílila energetickou bezpečnost státu. Česká republika je  

totiž nucena zajišťovat si přepracování domácího uranu na jaderné palivo 

v zahraničí. [TT]  

Z předchozích kapitol je více než zřejmé, že zajištění energetické bezpečnosti je 

prioritní a velmi významný cíl každého státu. Je tedy nezbytné mít důsledně 

zpracovanou typologii a analýzu bezpečnostních hrozeb, které mohou 

energetickou bezpečnost státu nebo konkrétní území negativně ovlivnit.  

Hrozby, působící na zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, 

považujeme za nejvýznamnější bezpečnostní hrozby v elektroenergetice. 

Podmínkou pro vliv takové hrozby je její aktivace, a především zdroj působení. 

Například zdroje lidské, materiální, časové nebo procesní. Hrozba následně 

využívá slabin bezpečnostních opatření a postupně způsobuje na zmíněných 

zařízeních škodu. [ST] 
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Energetická bezpečnost stát ovlivňuje a zajišťuje v následujících třech rovinách: 

• bezpečnost zajištění energetických zdrojů, 

• bezpečnost energetických transformací a dopravy elektřiny, 

• energetická bezpečnost koncových uživatelů elektřiny. [ST] 

Hrozby působící na oblast elektroenergetiky a její konkrétní zařízení  

můžeme členit podle charakteru působení na přírodní a společenské.  

První skupinu představují obtížněji ovlivnitelné hrozby, jelikož jejich působení 

vyvolávají převážně zákony přírody (např. povodně, sesuvy půdy, zemětřesení, 

vichřice apod.). Podrobněji tuto skupinu můžeme rozdělit na hrozby 

meteorologické, kam řadíme živelní pohromy, například přirozené povodně, 

vichřice, sněhové kalamity nebo rozsáhlé požáry. Druhou podskupinou přírodních 

hrozeb jsou ty, které mají geologický původ. Například zemětřesení, vulkanická 

činnost či sesuvy půdy. Druhou skupinu antropogenních hrozeb lze rozčlenit 

podobně. Zejména na hrozby technologické, kdy může jít například o rozsáhlé 

technické poruchy, zvláštní povodně způsobené narušením vodních děl, dopravní 

nehody atd. Do této kategorie hrozeb řadíme i hrozby kriminálního charakteru, 

tedy zejména kriminální a teroristickou činnost. [ST] 

Další možnost klasifikace bezpečnostních hrozeb v elektroenergetice  

je z hlediska příčin způsobeného narušení a místa jeho výskytu na: 

S. vnitřní hrozby 

• nepřímo ovlivněné příslušným subjektem (technologické havárie apod.), 

• přímo ovlivněné příslušným subjektem (chyba lidského faktoru apod.), 

T. vnější hrozby 

• meteorologického charakteru, 

• geologického charakteru, 

• kriminálního charakteru. [ST] 
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X.X.a Mimořádné události v elektroenergetice 

Samotný krizový stav z důvodu narušení dodávek elektrické energie velkého 

rozsahu v České republice dosud vyhlášen nebyl. Za poslední roky byl vyhlášen 

jen jednou celostátně platný stav nouze, provozovatelem přenosové soustavy 

ČEPS, konkrétně v červenci TRRQ. Mnohačetná vyhlášení kalamitních stavů  

pak byla vyhlašována pouze provozovateli distribučních soustav, kdy se jednalo 

převážně o technické závady v sítích. V zásadě se tak dělo vždy v důsledku 

živelních událostí, kdy za vyhlášením stavů nouze v jednotlivých regionech stály 

především povodně, sněhové kalamity a větrné pohromy. [Q] 

Podle článku, publikovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu dne t.Z.TRRQ, 

byl závěr šetření vzniklého stavu nouze následovný: „Vyhlášení stavu nouze 

předcházelo působení řady faktorů. Důsledkem dlouhodobě vysokých teplot vzrostla 

spotřeba elektřiny jak v České republice, tak i v ostatních evropských státech. V zahraničí 

došlo k přetížení i k neplánovaným vypnutím elektrických přenosových vedení. Souhrou 

okolností, způsobených klimatickými podmínkami, odstavením mezinárodních vedení  

v zahraničí a haváriemi na vedení přenosové soustavy České republiky, došlo k porušení 

integrity energetického systému ČR a ke snížení schopnosti přenosové soustavy plnit své 

funkce, a proto k potřebě omezit spotřebu elektřiny vyhlášením regulačních  

stupňů — stavu nouze.“ [Tq] 

Již zmíněný stav nouze v elektroenergetice může být vyhlášen provozovatelem 

přenosové soustavy na základě energetického zákona č. tYr/TRRR Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud takový stav 

nastane a provozovatel přenosové či distribuční soustavy jej vyhlásí dojde  

k omezení nebo úplnému přerušení dodávek elektřiny na území České republiky 

nebo její části v důsledku: 
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a) živelních událostí, 

b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu  

nebo válečného stavu, 

c) havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu,  

přenos a distribuci elektřiny, 

d) smogové situace podle zvláštních předpisů, 

e) teroristického činu, 

f) nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, 

g) přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo 

h) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob. [Tt] 

Výše zmíněné příčiny stavu nouze v elektroenergetice mohou způsobit 

významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační 

soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, 

vymezeném území nebo jeho části. [Tt] 

 Stav nouze pro celé území státu vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy 

(ČEPS, a.s.) v hromadných sdělovacích prostředcích skrze prostředky 

dispečerského řízení spolu s přesným časem vzniku či ukončení stavu nouze. 

Neprodleně poté následuje oznámení Ministerstvu průmyslu a obchodu, 

Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, 

krajským úřadům, případně Magistrátu hlavního města Prahy. Stav nouze  

na vymezené části území státu vyhlašuje provozovatel distribuční soustavy  

v regionálních sdělovacích prostředcích, prostřednictvím prostředků 

dispečerského řízení. Vyhlášení probíhá podle energetického zákona stejně  

jako u celostátního vyhlášení stavu nouze v elektroenergetice. [Tt] 
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X.a Charakteristika Středočeského kraje 

Středočeský kraj svou rozlohou SR ZTZ kmT (k S. S. TRSs) představuje téměř  

St % území České republiky a je jejím největším krajem. Svojí rozlohou zároveň 

obklopuje hlavní město a své hranice spojuje s každým krajem, kromě Moravy  

a Karlovarského kraje. Jedná se také o nejlidnatější oblast České republiky, která 

sčítá na S qQY qRT obyvatel (k Ts. T. TRSZ). Teritorium kraje tvoří ST okresů. 

Nejrozlehlejší území kraje zabírá okres Příbram (St,q %), naopak nejmenší rozlohu 

má okres Praha-západ (Y,q %).  

Současně se ve Středočeském kraji nachází TQ obcí s rozšířenou působností  

a S Stt obcí. Největšími městy jsou Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín a Kutná 

Hora. Zvláštností je, že Středočeský kraj nemá vlastní krajské město, proto jeho 

krajský úřad najdeme v Praze. 

Poloha, ve které se kraj rozkládá, příznivě působí na jeho ekonomickou situaci. 

Středočeský kraj je velmi úzce spjatý s hlavním městem, především v oblasti 

dopravy a představuje tak pro toto území ojedinělý benefit. Naopak pro hlavní 

město Prahu představuje Středočeský kraj významný zdroj pracovních sil  

nebo prostor pro rekreaci. [TY] 

X.d Elektroenergetika ve Středočeském kraji 

X.d.Z Současný stav elektroenergetiky na území Středočeského kraje 

V porovnání s ostatními kraji je Středočeský kraj v pořadí druhým největším 

spotřebitelem elektrické energie v České republice, což můžeme názorně vidět  

na následujícím obrázku r, který znázorňuje spotřebu elektrické energie v tomto 

kraji za rok TRSQ. V tomto roce představovala kompletní spotřeba elektřiny v tomto 

kraji s rrQ,Y GWh. V roce TRSY byla spotřeba o R,t % nižší a v roce TRRS nižší o více  

než Q,S %. Od roku TRRZ jsou totiž hodnoty celkové roční spotřeby konstantní  

nebo klesající. Podle Zprávy o životním prostředí ve Středočeském kraji z roku 
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TRSQ je tomu tak z důvodu vývoje v oblasti průmyslu a energetiky, které jsou 

v kraji největšími spotřebiteli elektrické energie. Z dostupných zdrojů lze 

vypozorovat, že sektor průmyslu ve Středočeském kraji zaujímá největší podíl  

na spotřebě elektrické energie, a to konkrétně qt,Y % (T sTT,Q GWh v roce TRSQ). 

Další nejvíce zastoupenou oblastí ve spotřebě elektřiny jsou domácnosti,  

ve kterých spotřeba pozvolna roste s postupným nárůstem počtu obyvatel. 

Domácnosti za sledovaný rok TRSQ na území Středočeského kraje spotřebovaly 

T QRt,T GWh elektřiny, což představuje podíl qq % z celkové spotřeby elektrické 

energie v tomto kraji. V neposlední řadě je třeba zmínit další významné sektory, 

které se podílí na vysoké spotřebě elektřiny. Tuto skupinu představují sektory 

obchodu, služeb, školství a zdravotnictví. [TQ] 

X.d.X Výroba elektrické energie na území Středočeského kraje 

Výrobnou elektřiny se rozumí „zařízení pro přeměnu různých druhů energie  

na energii elektrickou“. Za základní typy energie, které se v České republice podílí 

na výrobě elektřiny, považujeme energii tepelnou, jadernou, sluneční (solární), 

vodní a větrnou. [ST] 

Obrázek h Spotřeba elektřiny ve Středočeském kraji v roce ;<,\ [TQ] 
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Obrázek = Podíl výrobních zdrojů elektřiny v krajích ČR za rok ;<,b [Tr] 

Veškeré údaje z odvětví elektroenergetiky pravidelně uveřejňuje Energetický 

regulační úřad. Stěžejní údaje následně tento úřad publikuje v Roční zprávě  

o provozu elektrizační soustavy České republiky, kterou úřad vydává na základě  

§ Ss, odst. s písm. m) zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Publikovaná data o instalovaném výkonu, 

výrobě a spotřebě elektřiny pochází od výrobců elektřiny, distributorů  

a obchodníků s elektřinou. Instalovaný výkon elektrárenských komplexů 

představuje součet výkonů jednotlivých energetických bloků za konkrétní 

sledované období. Jde o nejvyšší teoretický výkon těchto komplexů (soustrojí). 

Výroba elektřiny bruko (hrubý) je celková výroba elektřiny na svorkách 

generátorů. Výroba elektřiny neko (čistý) vyjadřuje rozdíl mezi celkovou výrobou 

elektřiny (bruko) a vlastní spotřebou na výrobu elektřiny. [Ts] 

Následující obrázek znázorňuje procentuální zastoupení paliv a technologií 

při výrobě elektřiny ve Středočeském kraji za rok TRSs. Je zde zřetelné,  

že nadpoloviční podíl při výrobě elektrické energie v tomto kraji představuje 

hnědé uhlí. Za tímto typem paliva hierarchicky následují vodní zdroje výroby 

elektřiny, zemní plyn, bioplyn, biomasa, fotovoltaické elektrárny a ostatní 

technologie a paliva (např. větrné elektrárny, topné oleje, nebo jiná kapalná paliva). 

Nulové zastoupení je ve Středočeském kraji charakteristické pro jaderné palivo, 

černé uhlí, koks nebo biologicky rozložitelný odpad.  



qR 

 

73%

9%

6%
4%

3% 3%

2%
Hnědé uhlí

Vodní

Zemní plyn

Bioplyn

Biomasa

Fotovoltaické

Ostatní technologie a
paliva

Obrázek ,, Výroba elektřiny skupiny ČEZ [TZ] 

 

Značnou část výrobců elektrické energie v České republice zastávají elektrárny 

Skupiny ČEZ, které za uplynulé období od S.S. do qS.ST.TRSs vyprodukovaly  

QT rss GWh elektrické energie (bruko).  Z následujícího obrázku lze jasně 

vydefinovat, že oproti posledním rokům dochází opět k postupnému nárůstu 

výroby energie. 

 

Obrázek ,< Zdroje výroby elektřiny ve Středočeském kraji za rok ;<,b [Tr] 
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Tepelné elektrárny na území Středočeského kraje 

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. je mezinárodní společnost působící v Kladně  

jako nezávislý producent tepelné a elektrické energie. V Kladně představuje  

také lokální distribuční soustavu, která vznikla z bývalého komplexu hutí  

POLDI SONP Kladno. Současně společnost plní funkci lokálního distributora, díky 

čemuž zabezpečuje dodávky elektrické energie pro různé subjekty. Vzájemným 

propojením s nadřazenou společností ČEZ-distribuce je páteří distribuční sítě 

v tomto území. Vzhledem k historii a charakteru vzniku (napájení hutí v těžkém 

průmyslu) má celý systém dostatečnou přenosovou kapacitu. [qR] 

 

Společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. provozuje ve Středočeském kraji dva 

bloky tepelné elektrárny. Kladno I (TGQ) a Kladno II (TGr). Kladno I představuje 

první blok uhelné elektrárny poháněné zemním plynem. Elektrárna má výkon  

Qs MW a do provozu byla uvedena v roce SZZZ. Kromě elektřiny tento blok 

produkuje páru a horkou vodu, čímž poskytuje vytápění pro lokální zákazníky  

i domácnosti v okolí Prahy. [qS] 

Druhý blok elektrárny s výkonem tq MW generuje vyvažující výkon  

pro místní napájecí systém. Je schopen dosáhnout maximálního výkonu během  

SY minut od studeného startu. V případě „úplného zatmění“ je schopen výkonu 

bez externího napájení. [qT] 

Uhelné elektrárny na území Středočeského kraje 

Elektrárna Mělník se nachází v blízkosti hlavního města Prahy a pouze několik 

kilometrů od soutoku řek Labe a Vltavy. Vybudována byla v letech  

SZQR-rR, kdy zde byly postupně zřízeny tři technologické celky sloužící  

jako komplex elektráren spalujících hnědé uhlí. Tento druh fosilního paliva 

dopravovaly vlaky ze středočeských i západočeských dolů. První technologický 

celek elektrárny Mělník I. disponuje výkonem TtR MW. Od roku SZZq je 
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provozovatelem společnost Energotrans, a.s. V rR. letech se elektrárna přestavěla 

na teplárnu a současně zahájila i výstavbu nového tepelného napaječe k zajištění 

dodávek centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla  

pro hlavní město České republiky pak byla oficiálně zahájena v roce SZZY. Od roku 

TRRq zajišťuje i dodávky tepla pro nedaleké město Neratovic. Druhá část 

elektrárenského komplexu Mělník s celkovým výkonem TTR MW dodává teplo  

pro město Mělník a okolní obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice již od roku TRRR. 

Elektrárna Mělník III. s blokem o výkonu YRR MW je jedním z nejekologičtějších 

energetických bloků uhelných elektráren v České republice. Do provozu byla 

uvedena až v roce SZrS. Vzhledem k lokaci a rozsahu výkonu tohoto komplexu 

elektráren je teplárna Mělník primárním výrobcem tepla do Pražské teplárenské 

soustavy. Podle zdrojů Skupiny ČEZ je přenášený tepelný výkon QYR MW a ročně 

teplárna zajistí dodávku ve výši ZrRR TJ. [qq] 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

Mezi energetickými zdroji mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. 

V případě výroby elektrické energie nehrají zdaleka rozhodující roli, přesto je jejich 

význam důležitý. Jejich významná role spočívá v šetrném přístupu  

k životnímu prostředí. K hlavním obnovitelným zdrojům energie v podmínkách 

České republiky řadíme energii vody, větru, slunečního záření, biomasy  

a bioplynu nebo například geotermální energii. Působnost produkce vodní 

energetiky, větrné energetiky a spalování biomasy je nejčetnějším způsobem 

výroby elektřiny jak v celé České republice, tak i na území Středočeského kraje. 

[qt] 

Vodní elektrárny na území Středočeského kraje 

Vodní elektrárny, nacházející se na území Středočeského kraje, tvoří značnou 

část bv. vltavské kaskády – soustavy vodních děl na řece Vltavě. Celkem  

se na této kaskádě nachází Z předních hrázích, z toho konkrétně Y v oblasti 
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Středočeského kraje. Původním významem výstavby této soustavy vodních děl 

byla výroba elektrické energie. Momentálně stále slouží především pro svůj 

energetický potenciál. Jako vedlejší přínos zde vodní díla poskytují ochranu 

v případě povodní nebo zajišťují výrobu pitné vody. [qY] 

Vodní elektrárna Orlík je stěžejní přehradou vltavské kaskády. Svým 

zadržovaným objemem sTR mil. mq je nejobjemnější nádrží v České republice. 

Elektrárna na Orlické přehradě je významnou součástí celostátní energetické 

soustavy. Je významným prvkem ve výrobě špičkové elektrické energie. Elektrárna 

je schopna výkonu qQt MW při plném zatížení za STr vteřin. Zároveň je možné  

ji dálkově řídit pomocí centrálního dispečinku elektrárny ve Štěchovicích. 

Elektrárna byla uvedena do provozu v letech SZQS-QT. V současnosti produkuje 

elektrickou energii z generátorů o napětí SY kV, kterou transformuje pomocí šesti 

jednorázových jednotek na napětí TTR kV. [qQ] 

Vodní elektrárna Kamýk je další v pořadí vltavské kaskády vodních děl. Svým 

objemem ST,r mil. mq zabezpečuje zejména vyrovnávání proměnného odtoku 

elektrárny Orlík. Stejně jako v případě Orlíku je možné tuto elektrárnu dálkově 

řídit z centrálního dispečinku ve Štěchovicích. Energetický potenciál této 

elektrárny představuje výkon o tR MW. Vybudována byla spolu s elektrárnou 

Orlík v letech SZYs-QS. Aktuálně je součástí elektrárny i vnější rozvodna s napětím 

STq kV. [qs] 

Vodní elektrárna Slapy byla historicky první výstavbou, která se stala součástí 

vltavské kaskády. Vybudována byla již v letech SZtZ-YY, čili krátce  

po T. světové válce. Akumulační nádrž, která se zde nachází, má význam  

nejen energetický, ale rovněž dlouhodobě reguluje vodní tok na řece Vltavě. 

Zároveň je oblíbeným cílem obyvatel Prahy pro letní rekreace. Vodní elektrárna 

Slapy je plně automatizovaná výrobna špičkové elektrické energie a zároveň 

součást celostátní energetické soustavy. Svého maximálního výkonu je schopna 
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dovršit za SqQ vteřin a stejně jako předchozí zmíněné elektrárny je možné tento 

výkon z centrálního dispečinku ve Štěchovicích dálkově regulovat. Elektrická 

energie je zde vyváděna z generátorů o napětí SR,Y kV přes transformátory  

až do rozvodny o napětí SSR kV, která je umístěna v hrázi. Získaná energie je odsud 

následně převáděna kabely v šachtě hráze až do portálu nad vodní hladinu. [qr] 

Vodní elektrárna Štěchovice I. byla původně druhým článkem vltavské kaskády. 

Do provozu byla uvedena již v letech SZtq-tt. Středotlaká elektrárna  

o objemu vody SS,T mil. mq slouží především k vyrovnávání kolísavého odtoku 

z elektrárny Slapy. Elektrárna slapské přehradě umožňuje špičkový provoz  

a zároveň obstará dostatečnou výrobu pološpičkové elektrické energie. Provoz této 

elektrárny o výkonu TT,Y MW je řízený pomocí centrálního dispečinku vltavské 

kaskády. Další částí tohoto vodního díla je přečerpávací vodní elektrárna 

Štěchovice II., která byla uvedena do provozu pouze q roky po elektrárně 

Štěchovice I. Do roku SZZS vyrobila S QYR RRR MWh převážně špičkové energie, 

následně bylo nutné provést rozsáhlou obnovu kvůli zastaralosti elektrárny. [qZ] 

Poslední součást vltavské kaskády je vodní elektrárna Vrané, vybudovaná  

jako první velká vodní elektrárna na řece Vltavě již v roce SZqQ. Nádrž o objemu  

SS,S mil. mq vyrovnává spolu s nádrží ve Štěchovicích špičkový odtok z elektrárny 

Slapy. Provoz je zde řízen skrze centrální dispečink vltavské kaskády  

ve Štěchovicích. Zabezpečuje tak především dlouhodobý a vyrovnaný odtok z celé 

kaskády. Vodní elektrárna Vrané pracuje o výkonu Sq,rr MW a produkuje levnou, 

ekologicky čistou elektrickou energii. [tR] 

Větrné elektrárny na území Středočeského kraje 

Na území Středočeského kraje je v provozu pouze větrná elektrárna Pchery  

na Kladensku. S instalovaným výkonem T x q MWe je zařízením s největším 

jednotkovým instalovaným výkonem v ČR. Elektrárna je zde v provozu od roku 
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TRRr. Automatický řídící systém, kterým je tato elektrárna vybavena, kontroluje 

generátor a síť, které zároveň optimalizují výrobu energie dle aktuálních 

povětrnostních podmínek. Turbínu větrné elektrárny je možné ovládat díky 

systému dálkové kontroly. [tS] 

Sluneční elektrárny na území Středočeského kraje 

Slunečních elektráren se na území středních Čech vyskytuje opravdu mnoho 

(Tr qtS solárních elektráren, k qR.Q.TRSQ). Množství domácích slunečních elektráren 

ve vlastnictví soukromých fyzických osob stále roste i přesto, že oblast středních 

Čech nedisponuje příliš intenzivním slunečním zářením (nejvhodnější oblast  

pro využití této výroby elektrické energie je jižní Morava). Princip fotovoltaického 

typu slunečních elektráren spočívá v dopadu fotonů slunečního záření  

na fotočlánek, přičemž vzniká tenká vrstva elektrického napětí. [tT] 

Na území Středočeského kraje se nachází fotovoltaická elektrárna Vepřek 

s celkovým výkonem qY,S MW, která se nachází v okrese Mělník. Elektrárna je 

v provozu od roku TRSR, kdy byla největší fotovoltaickou elektrárnou v Čechách. 

Elektrárnu zřídila společnost Decci, a.s. a v současnosti ji provozuje dceřiná 

společnost FVE CZECH NOVUM s.r.o. [tq] 

Moderní fotovoltaickou elektrárnu v Buštěhradě zprovoznila Skupina ČEZ 

teprve v roce TRSR. Vznikla na území bývalého průmyslového areálu nedaleko 

Kladna. Elektrárna disponuje výkonem T,qZQ MW ročně. Vyrobí tak dostatečné 

množství elektřiny pro pokrytí zhruba QtR domácností ve středních Čechách. [tt] 

X.d.a Přenos elektrické energie na území Středočeského kraje 

V elektrizační soustavě České republiky tvoří přenosová soustava základní 

subsystém tvořící zásadní prvek v zásobování společnosti elektrickou energií  

a v mezinárodním obchodu s touto komoditou. Její schéma a rozmístění sítí  
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se odvíjí od lokalizace výroben elektrické energie, distribuční soustavy  

a spotřebních oblastí. Počátky výstavby přenosové soustavy u nás sahají  

do padesátých let milého století, kdy byl velkým krokem přechod z napěťové 

hladiny SSR kV na hladinu TTR kV. Zajímavostí je, že oproti soustavám o napětí  

tRR kV, které jsou dnes většinovou součástí přenosové soustavy, jsou napětí TTR kV 

lépe použitelná při případné obnově provozu po poruše typu blackout. Podstata 

tkví v menším napájecím výkonu sítě o tomto napětí a je tedy lépe zvládnutelná 

pro případ obnovy. Tuto schopnost má mimo jiné tepelná elektrárna Alpiq, 

nacházející se na území Středočeského kraje, konkrétně v okrese Kladno. Činí  

tak unikát mezi zařízeními schopných obnovy dodávek elektrické energie,  

bv. startu ze tmy. [tY] 

Na území Středočeského kraje se nachází četné zastoupení sítí přenosové 

soustavy. Konkrétně v této zkoumané oblasti můžeme nalézt rozvodnu Milín  

v okrese Příbram, dále jednu z nejvýznamnějších rozvoden české elektrizační 

soustavy Čechy – střed, která spadá na území okresu Prahy-východ a pracuje  

se sítěmi o napětí tRR, TTR i SSR kV. 

X.d.d Distribuce elektrické energie na území Středočeského kraje 

Jak už bylo zmíněno v kapitole se základními pojmy, distribuci elektrické 

energie na území České republiky spravují tři subjekty. Jedná se o společnosti 

E.ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s., z nichž každá 

působí v jednotlivých oblastech ČR. Středočeský kraj většinově spadá  

do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jako správce distribuce 

elektrického vedení na tomto území. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vlastní licenci 

pro distribuci elektřiny a ve smyslu zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou společnosti je distribuce 

elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a neustálé zlepšování kvality 
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dodávek svým odběratelům. V oblasti své působnosti společnost zajišťuje roli 

výkonného správce aktiv distribuční soustavy. [tQ] 

Mezi další distribuční společnosti působící na území Středočeského kraje řadíme 

společnost ENERGO KD, s.r.o. Původně Králodvorské železárny ENERGO, s.r.o. 

vznikly v roce SZZt z obslužného energetického provozu tehdejších 

Králodvorských železáren. Předmětem činnosti této společnosti byla až do roku 

TRRT výroba, distribuce a prodej tepla. Ve stejném roce společnost svoji 

dosavadní činnost na trhu zastavila. V současné době se zabývá distribucí  

a obchodem s elektrickou energií, zemním plynem, průmyslovou a pitnou 

vodou a výrobou stlačeného vzduchu. [ts] 

Místní distribuční soustava společnosti ENERGO KD je propojena  

s regionální distribuční soustavou ČEZ z rozvodny Tetín. Propojení zajišťují 

dvě linky TT kV o přenosových možnostech TT MW. Přívodní linky jsou 

vyvedeny do vstupní trafostanice se třemi transformátory TT x Y,TY kV,  

Q,q MVA. Pro havarijní situace je k dispozici záložní linka s přenosovou 

možností T MW, která je vyvedená do samostatné rozvodny. Přenosová 

kapacita linek včetně vstupní trafostanice je dostatečná pro současné i případné 

nové odběratele. Optimalizace dodávek a odběrů elektrické energie je řízena  

z pracoviště hlavní rozvodny, za pomoci dispečerského systému CESS. 

Využívání regulační schopnosti tohoto systému je výhodné jak pro dodavatele, 

tak i pro odběratele elektrické energie v lokální distribuční soustavě. [tr] 

X.f Právní rámec elektroenergetiky 

X.f.Z Právní předpisy  

Právní rámec pro zvládání hrozeb elektroenergetického původu  

v České republice zastřešuje zákon č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Energetický zákon pokládáme za dokument určený 
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k prevenci a řešení rozsáhlých výpadků elektrického proudu, zároveň vymezuje 

stav nouze v elektroenergetice a stav pro jeho předcházení. Další dokument,  

který se stavem nouze v elektroenergetice zabývá a zároveň řeší obsahové 

náležitosti havarijního plánu, je vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu  

č. rR/TRSR Sb. V případě, že by takový stav oprávněný subjekt aplikoval, je každý 

odběratel povinen postupovat dle havarijních plánů a pokynů konkrétního 

subjektu. Vyhlášením obou zmíněných stavů se zároveň vylučuje právo  

na náhradu škody a ušlý zisk v souvislosti s omezením dodávek elektřiny  

podle § Yt odstavce Q energetického zákona. [tZ] 

Dalším právním dokumentem je zákon č. tRQ/TRRR Sb., o hospodaření energií,  

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zpracovává předpisy Evropské unie  

a stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie. Dalším 

ustanovením v tomto zákoně jsou pravidla pro sestavení Státní energetické 

koncepce nebo Územní energetické koncepce, podrobnější informace  

o těchto dokumentech jsou obsahem Nařízení vlády č. TqT/TRSY Sb., o státní 

energetické koncepci a o územní energetické koncepci, ve znění pozdějších 

předpisů. [YR] 

X.f.X Ostatní dokumenty  

Státní energetická koncepce České republiky je nezbytným dokumentem  

v oblasti elektroenergetiky. Slouží k zajištění takových dodávek energie, které 

budou pro potřeby obyvatelstva i ekonomiku ČR spolehlivé, bezpečné  

a k životnímu prostředí šetrné. Zároveň je nutné, aby v maximální možné míře 

zabezpečila dodávky energie v krizových situacích pro nezbytnou funkci 

nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva. Koncepci formuluje vláda 

České republiky jako politický a legislativní rámec ke spolehlivému  

a udržitelnému zásobování energií. Ve smyslu zákona č. tRQ/TRRR Sb. tento 

dokument zastává cíle České republiky v energetickém hospodářství  
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a je formulován v souladu se současným hospodářským a společenským rozvojem, 

včetně důrazu na ochranu životního prostředí. [Sr] 

Nelze opomenout ani Bezpečnostní strategii České republiky, která zmiňuje 

zajištění energetických zdrojů jako klíčové z hlediska zajištění bezpečnosti České 

republiky a ochranu kritické infrastruktury. Zároveň je zajištění energetické, 

surovinové a potravinové bezpečnosti jedním ze strategických zájmů státu. [Ss] 

V souvislosti se zkoumanou oblastí, kterou je v rámci této práce Středočeský 

kraj, je do ostatních dokumentů v rámci právní sféry zahrnuta také Územní 

energetická koncepce Středočeského kraje a typový plán zpracovaný pro krizovou 

situaci narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. Tento dokument 

stručně popisuje možnosti výskytu a příčiny vzniku krizové situace na území 

České republiky, její řešení a možné dopady na chráněné zájmy. [Q] 
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a CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je určení míry následků aktuální bezpečnostní 

hrozby s názvem blackout neboli dlouhodobý výpadek elektrické energie. 

Zkoumanou oblast představuje ST okresů Středočeského kraje, pro které je 

provedena multikriteriální analýza následků blackoutu. Tato metoda pomáhá lépe 

určit rozsah následků hrozby pro jednotlivé okresy, jelikož umožňuje zvolení 

relevantních hodnotících koeficientů k dané problematice.  

Teoretická část práce je věnována vymezení základních pojmů v oblasti 

elektroenergetiky a popisu Středočeského kraje jako zkoumané oblasti. Zmíněn je 

následně i vztah elektroenergetiky ke kritické infrastruktuře České republiky  

nebo četnost výroben elektrické energie na území Středočeského kraje.  

V neposlední řadě tato část práce zmiňuje právní rámec, který oblast 

elektroenergetiky zastřešuje. Například důležitost elektroenergetiky ve věci 

zajištění bezpečnosti státu nebo energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti 

státu podle dokumentu Bezpečnostní strategie České republiky. 

Pro vyhodnocení míry následků dlouhodobého výpadku elektrické energie  

pro každý okres Středočeského kraje je použita již zmíněná multikriteriální 

analýza. Kapitola diskuze následně zmiňuje možné příčiny, které by mohly danou 

hrozbu (krizovou situaci) vyvolat v souvislosti s nedávno uskutečněným cvičením 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem „Blackout TRSr“. 
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d METODIKA 

Multikriteriální analýza je metoda pro porovnávání a vyhodnocování více 

variant (alternativ), přičemž se nepřipouští současně více výsledných variant,  

ale výsledkem této analýzy je vždy jen jedna možná varianta. Předpokladem 

k použití tohoto způsobu analýzy je větší počet kvantifikovaných kritérií,  

která do porovnávání a vyhodnocování zahrnujeme. Využita je proto i v této práci, 

kde je multikriteriální analýza provedena nejprve výčtem všech ST okresů 

Středočeského kraje, a přiřazení hodnot každému z nich podle stanovených 

koeficientů (kritérií). Následně se podle těchto koeficientů určí, který okres má  

na předem určenou hrozbu největší dopad na námi chráněné zájmy. Hrozba, která 

je v této analýze zahrnuta je výpadek elektrické energie velkého rozsahu.  

Tato hrozba je zároveň krizovou situací, zpracovanou Ministerstvem průmyslu  

a obchodu jako typový plán. Typový plán, v souladu s ustanovením § SY nařízení 

vlády č. tQT/TRRR Sb., stanovuje pro řešení této krizové situace doporučené 

postupy, zásady řešení situace a opatření. Takto zpracovaný dokument je obsažen 

v operativní části krizového plánu Středočeského kraje. 

Koeficienty jsou zvoleny tak, aby byly co nejvíce relevantní vůči vybrané hrozbě 

výpadku elektrické energie dlouhodobého rozsahu a ovlivnily výslednou hodnotu 

míry následků podle dat, která jsou zároveň dostupná pro fyzické osoby  

nebo studenty. Každému zvolenému koeficientu je přiřazena hodnota 

v konkrétních rozmezí, odpovídajících současnému stavu kritéria. Kapitola 

výsledky obsahuje jednotlivé hodnotové vyjádření pro každý koeficient, kde je 

zároveň vyjádření aktuálních počtů dle definovaného koeficientu pro každý okres 

Středočeského kraje. Všechny údaje jsou zaneseny v tabulce a barevně je 

zvýrazněn vždy ten okres, kterému je přiřazena nejvyšší hodnota neboli, který 

nese v ohledu daného koeficientu největší následky. Výsledná hodnota 

předpokládané míry následků v případě nastání krizové situace v podobě 

dlouhodobého výpadku elektrické energie je vypočtena dle následujícího vztahu: 
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N = (KO x VKO) + (KÚ x VKÚ) + (KN x VKN) + (KRO x VKRO) + (KOE x VKOE), kde 

KO Koeficient počtu obyvatel na území okresu 

KÚ Koeficient velikosti území okresu 

KN Koeficient počtu nemocnic na území okresu 

KRO Koeficient počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení 

KOE Koeficient počtu zařízení schopných obnovy dodávek elektrické energie. 

Každému z koeficientů je navíc přidělen váhový koeficient, který určí relevantní 

významnost a prioritu danému koeficientu. Nejvyšší priorita je kladena  

pro váhový koeficient VKO, která udává jako chráněný zájem život a zdraví osob 

nacházejících se na území daného okresu. Druhá nejvyšší významnost je přidělena 

koeficientu VKN, který sice zohledňuje počet nemocnic nacházejících se  

ve zkoumané oblasti, ovšem tato zařízení jsou plná osob jejichž životy a zdraví 

závisí na jejich správném a bezpečném chodu proto je pro nás tento koeficient také 

velmi významný. Následující tři koeficienty mají definovanou stejnou významnost 

neboli hodnotu. Ta je ovšem o něco nižší než u předchozích dvou koeficientů  

u těchto zbývajících je chráněným zájem buď velikost zasaženého území, 

ekonomické dopady nebo dopady na životní prostředí. Těmto oblastem budeme 

vždy věnovat o něco menší pozornost než lidskému životu a zdraví. 

Tabulka , Váhové koeficienty dopadů na chráněné zájmy [vlastní zdroj] 

VÁHOVÝ KOEFICIENT HODNOTA CHRÁNĚNÝ ZÁJEM 

VKO 0,4 život a zdraví osob 

VKÚ 0,1 rozsah zasaženého území 

VKN 0,3 poskytování zdravotnické péče 

VKRO 0,1 ekonomika a životní prostředí 

VKOE 0,1 obnova dodávek elektrické energie 

 

První koeficient s nejvyšší prioritou, je koeficient počtu obyvatel na území 

vybraného okresu. Podle nejaktuálnějších dat ze statistik Českého statistického 

úřadu je vytvořena následující tabulka. Ta zachycuje počet obyvatel každého 
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okresu a zároveň k tomu přidělenou hodnotu S–SR. Přičemž hodnota S má  

pro možné následky hrozby nejnižší význam a hodnota SR naopak nejvyšší. V této 

tabulce je však chráněným zájmem život a zdraví osob, proto ani nejnižší hodnoty 

přiřazené k některým okresům nesmějí být zanedbatelné. 

Tabulka , Koeficient počtu obyvatel KO [vlastní zdroj] 

KOEFICIENT POČTU OBYVATEL KO HODNOTA 

180 000 - 165 000 12 

164 999 - 150 000 11 

149 999 - 135 000 10 

134 999 - 120 000 9 

119 999 - 105 000 8 

104 999 - 90 000 7 

89 999 - 75 000 6 

74 999 - 60 000 5 

59 999 - 45 000 4 

44 999 - 30 000 3 

29 999 - 15 000 2 

15 000 - 1 1 

 

Další definované kritérium je koeficient velikosti území KÚ a jemu přiřazená 

hodnota podle rozsahu zasaženého území v jednotlivých okresech. Reflektuje 

možné dopady výpadku elektrické energie vůči velikosti zasaženého okresu. 

Následující tabulka zobrazuje škálu mezních hodnot velikosti území okresů  

a k nim stanovenou hodnotu podle odborné konzultace a expertního odhadu. 

Rozsah velikosti území je dán v kilometrech čtverečních a hodnota jednotlivých 

rozsahů je přidělena ve škále S až SR s tím, že nejnižší hodnota představuje 

nejmenší velikost okresu, ovšem neurčuje intenzitu působení a možných dopadů 

dlouhodobého výpadku elektrické energie, ta na velikosti území okresu nezávisí. 
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Tabulka ; Koeficient velikosti území KÚ [vlastní zdroj] 

KOEFICIENT VELIKOSTI ÚZEMÍ KÚ HODNOTA 

2 000 - 1 800 km2 10 

1 799 - 1 600 km2 9 

1 599 - 1400 km2 8 

1 399 - 1 200 km2 7 

1 199 - 1 000 km2 6 

999 - 800 km2 5 

799 - 600 km2 4 

599 - 400 km2 3 

399 - 200 km2 2 

199 - 1 km2 1 

 

Koeficient KN vyjadřuje počet zdravotnických zařízení na území každého 

okresu. Zdravotnickým zařízením jsou v tomto případě myšleny pouze nemocnice. 

Počet takových zařízení tak poměrně klesá, jelikož do tohoto koeficientu 

nezařazujeme ambulantní oddělení, léčebné ústavy, zotavovny, lékárny apod.  

Ty by v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie nezasáhly tak zásadní 

problémy jako nemocnice, které disponují lékařskými přístroji, na kterých je často 

závislý život hospitalizovaného pacienta.  

Tabulka Z Koeficient počtu nemocnic KN [vlastní zdroj] 

KOEFICIENT POČTU NEMOCNIC KN HODNOTA 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

  

 Koeficient KRO přiřazuje každému okresu hodnotu podle počtu provozovatelů 

rizikových objektů a zařízení zařazených do skupiny „A“ nebo „B“  

podle zákona č. TTt/TRSY Sb., o prevenci závažných havárií. Hodnota je přidělena 

v rozmezí R-Y, a odpovídá počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení 
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zařazených do skupiny „A“ a „B“ dohromady na území daného okresu 

Středočeského kraje. Čím vyšší je přiřazená hodnota, tím větší jsou možné dopady  

na jednotlivá zařízení a jejich okolí v případě omezení dodávek elektrické energie 

velkého rozsahu. V rizikových objektech zařazených do těchto kategorií se nachází 

vždy alespoň jedna nebezpečná látka. U každé takové látky je předpoklad vzniku 

závažné havárie v důsledků její výroby, zpracovávání, manipulace či skladování.  

Tabulka W Koeficient počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení KRO [vlastní zdroj] 

KOEFICIENT POČTU PROVOZOVATELŮ  
RIZIKOVÝCH OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ KRO HODNOTA 

15-12 5 

11-9 4 

8-6 3 

5-3 2 

2-1 1 

0 0 

 

Posledním koeficientem je kritérium, které změní dosavadní hodnocení tak,  

že čím nižší bude přidělená hodnota danému okresu, tím lepší bude výsledná 

hodnota míry následku působení hrozby pro daný okres. Oproti ostatním 

koeficientům, které jsou v rámci multikriteriální analýzy zvoleny, má tento 

koeficient kritérium, u kterého je nižší hodnota naopak žádoucí. Tento koeficient 

představuje počet elektráren schopných obnovy dodávek elektrické energie, které 

jsou tak potenciálně připraveny řešit nastalou situaci dlouhodobého výpadku 

elektrické energie. Pokud okres náhradním zdroje na svém území disponuje, je mu 

přidělena hodnota R. Pokud se na území žádný takový zdroj nenachází, daný okres 

dostává v analýze naopak hodnotu S, která zvýší míru následků výpadku 

elektrické energie na jeho území.  

Tabulka [ Koeficient schopnosti obnovy dodávky elektrické energie KOE [vlastní zdroj] 

KOEFICIENT SCHOPNOSTI OBNOVY DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE KOE HODNOTA 

1 0 

0 1 
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f VÝSLEDKY 

Pro provedení multikriteriální analýzy a určení hodnoty následků krizové 

situace, kdy by došlo k narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu byla 

stanovena následující kritéria, jednotlivě zohledněná vůči charakteristice každého 

okresu ve Středočeském kraji. Souhrnné vyjádření míry následku této hrozby, 

která je schopna poškodit zvolené chráněné zájmy označujeme N. Celková 

hodnota následku je vyjádřena v již zmíněném vztahu: 

N = (KO x VKO) + (KÚ x VKÚ) + (KN x VKN) + (KRO x VKRO) + (KOE x VKOE), kde 

KO Koeficient počtu obyvatel na území okresu 

KÚ Koeficient velikosti území okresu 

KN Koeficient počtu nemocnic na území okresu 

KRO Koeficient počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení 

KOE Koeficient počtu zařízení schopných obnovy dodávek elektrické energie. 

Multikriteriální analýza je provedena na základě výběru všech 12 okresů 

Středočeského kraje. Každý okres představuje námi chráněný zájem, ovšem každý 

bude vůči vybraným koeficientům nést jinou výslednou hodnotu, tudíž pro každý 

okres bude zásah výpadkem elektrické energie velkého rozsahu jinak intenzivní. 

Podle zvolených koeficientů závisí na počtu obyvatel, kteří se v daném okrese 

nachází, dále na velikosti území okresu, počtu nemocnic, počtu provozovatelů 

rizikových objektů a také na tom, kolik výroben elektrické energie je ve zkoumané 

oblasti zároveň schopno obnovy dodávek elektrické energie, tzv. startu ze tmy. 

Všechny hodnoty ve stanovených stupnicích všech koeficientů jsou vyjádřeny 

podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, Hasičského záchranného sboru 

ČR a jednotlivých elektráren v okresech Středočeského kraje. Následné přiřazení 

hodnot váhových koeficientů k vybraným chráněným zájmům je provedeno  

na základě odborné konzultace s příslušníkem Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje. 
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f.Z Hodnotové vyjádření koeficientů pro stanovení míry 
následků  

Koeficient počtu obyvatel KO 

Tento koeficient ovlivňuje míru následku výpadku elektrické energie  

podle počtu obyvatel, které se v daném okrese nachází. Hodnoty pro každý okres 

jsou přiřazeny podle aktuálních dat z ČSÚ, konkrétně ze Statistické ročenky 

Středočeského kraje z roku TRSr. Následující tabulka vyobrazuje výčet všech 

okresů kraje a jejich počet obyvatel. Na území Středočeského kraje se celkově 

nachází S qYT sZY obyvatel, které potenciální hrozba může zasáhnout.  

Tabulka \ Hodnotové vyjádření koeficientu KO [YS] 

OKRES NÁZEV POČET OBYVATEL HODNOTA 

1 Benešov 97 972 7 

2 Beroun 92 353 7 

3 Kladno 164 051 11 

4 Kolín 100 457 7 

5 Kutná Hora 75 189 6 

6 Mělník 107 237 8 

7 Mladá Boleslav 127 776 9 

8 Nymburk 98 837 7 

9 Praha – východ 176 203 12 

10 Praha – západ 142 910 10 

11 Příbram 114 403 8 

12 Rakovník 55 407 5 

Podle tabulky hodnot tohoto koeficientu, zmíněné v metodice práce, byla 

nejvyšší možná hodnota ST přidělena jednomu okresu, Praze – východ. Další 

nejvyšší možné hodnoty dosáhl okres Kladno s počtem obyvatel SQt RYS, který 

odpovídá rozmezí hodnoty SS. Třetí okres s nejvyšším počtem obyvatel  

je Praha – západ, zde byla přidělena hodnota SR. U dalších okresů počet obyvatel 

mírně klesá, ovšem žádnému z okresů nebyla přiřazena nižší hodnota než Y. 

Vzhledem k tomu, že nám tento koeficient znázorňuje jako chráněný zájem 
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obyvatelstvo, tudíž životy a zdraví osob, ve výsledné tabulce je mu přiřazen 

váhový koeficient VKO, s nejvyšší možnou hodnotou R,t. 

Koeficient velikosti území KÚ 

Tento koeficient definuje rozlohu území každého okresu ve Středočeském kraji  

a podle stanovených rozmezí v kapitole Metodika je ke každému okresu přiřazena 

hodnota dle jeho velikosti. Velikost území je velmi podstatným kritériem 

hodnocení míry následků dlouhodobého výpadku elektrické energie. Představuje 

totiž rozsah oblasti, kterou by dlouhodobý výpadek mohl potenciálně zasáhnout. 

Data pro hodnotové vyjádření tohoto koeficientu pocházejí z Českého statistického 

úřadu 

Dopady takové mimořádné události jako je výpadek elektrické energie velkého 

rozsahu by však mohly zasáhnout i sousedící území postiženého okresu. 

Středočeský kraj sdílí hranici nejen s hlavním městem Prahou, kolem které tvoří 

pomyslný uzavřený prstenec. Mimořádné události týkající se narušení dodávek 

elektrické energie se tak díky četným sítím, propojených nejen s tímto krajem, 

promítnou i na funkci a chodu dalších území. 

Tabulka b Hodnotové vyjádření koeficientu KÚ [YS] 

OKRES NÁZEV ROZLOHA ÚZEMÍ HODNOTA 
1 Benešov 1 475 km2 8 
2 Beroun 704 km2 4 
3 Kladno 720 km2 4 
4 Kolín 744 km2 4 
5 Kutná Hora 917 km2 5 
6 Mělník 701 km2 4 
7 Mladá Boleslav 1 023 km2 6 
8 Nymburk 850 km2 5 
9 Praha – východ 755 km2 4 
10 Praha – západ 580 km2 3 
11 Příbram 1 563 km2 8 
12 Rakovník 896 km2 5 

 



tZ 

 

Z oficiálních dat ČSÚ je v tabulka zanesena rozloha území každého okresu kraje. 

Podle rozmezní tabulky hodnot tohoto koeficientu jsou výsledkem tři rozlohou 

největší okresy Středočeského kraje. Nejvíce z celkového území kraje zabírá 

Příbram. Svou rozlohou S YQq kmT zaujímá St,q % z celkové rozlohy kraje a je tak 

zároveň největším okresem. V pořadí druhým okresem je Benešov s rozlohou 

území S tsY kmT a hned za ním Mladá Boleslav. Ta je sice velikostí území značně 

menší, ale stále je třetím největším okresem Středočeského kraje. Podle tabulky 

mezních hodnot je přiřazena Příbrami a Benešovu hodnota r a Mladé Boleslavi 

hodnota Q. Tyto hodnoty jsou následně zaneseny do výsledné tabulky 

multikriteriální analýzy.  

Co se týče váhového koeficientu dopadů, zde už je přiřazena nižší hodnota. 

Prvotní prioritou u tohoto koeficientu už není život a zdraví osob ale rozsah 

zasaženého území, které by daná událost mohla zasáhnout. Je zde brán v potaz  

i případný následek na životní prostředí v důsledku výpadků elektrické energie 

velkého rozsahu. Jde o situaci, kdy by mohl být pozastaven provoz velkých 

průmyslových zařízení, jako jsou chemické továrny, průmyslové výrobny, čističky 

odpadních vod apod. V tomto případě by mohl mít následek mnohem vyšší 

hodnotu, jelikož by mohlo dojít k znehodnocení a kontaminaci okolního životního 

prostředí.  

Koeficient počtu nemocnic KN 

Tento koeficient představuje hodnotící kritérium, které zohledňuje počet 

nemocničních zařízení nacházejících se na území daného okresu. Je tím myšleno 

takové zařízení, které disponuje lůžkovým oddělením, operačními sály, urgentním 

příjmem nebo oddělením ARO, JIP apod. Koeficient tedy nezahrnuje ostatní 

zdravotnická zařízení jako ambulantní oddělení, polikliniky, léčebné ústavy  

nebo lékárny.  
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Na území Středočeského kraje se nachází celkem TZ nemocnic, z toho každý 

okres disponuje minimálně jedním takovým zařízením. Tento koeficient přiděluje 

každému okresu poměrně stejně vysoké hodnoty. Nejvyšší možná hodnota t je 

přidělena pouze jednomu okresu, který má jako jediný k dispozici již zmíněný 

maximální počet nemocnic. Zbytek okresů spadá většinově do rozmezí q–T 

nemocnic na území jednoho okresu. V poslední řadě tu máme dva okresy, Benešov 

a Rakovník, na jejichž území se nachází jedno zdravotnické zařízení. Například 

okres Kladno disponuje kromě q nemocnic i Krajským zdravotnickým operačním 

střediskem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, které zde sídlí  

od roku TRSq a je součástí areálu krajské Oblastní nemocnice Kladno spolu 

s výjezdovou základnou. Toto operační středisko má však v případě výpadku 

elektrické energie k dispozici záložní zdroj, bv. diesel agregát, který pokryje 

požadavky na nutný provoz střediska pro nezbytně nutnou dobu. Nelze 

opomenout ani Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, 

které je součástí budovy Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje sídlící v Kladně.  

Tento koeficient je snadno ovlivnitelný například podmínkou lůžkové kapacity 

jednotlivých nemocnic. Pro zajímavost, Středočeský kraj disponuje podle Ústavu 

zdravotnických informací a statistik z roku TRSs nejvyšším počtem nemocnic 

(celkem TZ nemocnic, z toho Y krajských nemocnic). Naopak lůžková kapacita není 

v tomto případě v nejvyšších číslech. Na území Středočeského kraje se k období 

roku TRSs nacházelo celkem sZQs lůžek, což je například oproti Praze, 

Jihomoravskému nebo Moravskoslezskému kraji značně méně. Čísla z této 

statistiky však zahrnují kromě nemocničních lůžek i lůžka v odborných léčebných 

ústavech a lázeňských léčebnách, takže je nelze zohlednit v analýze této práce. 
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Tabulka h Hodnotové vyjádření koeficientu KN [YS] 

OKRES NÁZEV POČET HODNOTA 

1 Benešov 1 1 

2 Beroun 2 2 

3 Kladno 3 3 

4 Kolín 3 3 

5 Kutná Hora 2 2 

6 Mělník 3 3 

7 Mladá Boleslav 2 2 

8 Nymburk 3 3 

9 Praha – východ 4 4 

10 Praha – západ 2 2 

11 Příbram 3 3 

12 Rakovník 1 1 

 

Koeficient počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení KRO 

Hodnotové vyjádření je provedeno dle odborné konzultace s vedoucím oddělení 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, panem plk. RNDr. Tomášem Holcem. Aktuální přehled 

provozovatelů rizikových objektů a zařízení na území Středočeského kraje 

zařazených do skupiny A nebo B, podle zákona č. TTt/TRSY Sb., o prevenci 

závažných havárií, zpracovává krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje.  

Na území Středočeského kraje je podle aktuálního přehledu celkem  

tr rizikových objektů a zařízení, z toho značně největší zastoupení mají tyto 

objekty v okrese Mělník. Na území tohoto okresu se nachází celkem SY rizikových 

objektů nebo zařízení, t z nich jsou provozovatelé objektů zařazených do skupiny 

A a SS z nich je zařazených do skupiny B, podle zákona o prevenci závažných 

havárií. Co se týče konkrétních příkladů, jde především o zastoupení 

přečerpávacích stanic s ropou, dále objekty, kde je skladován chlor, amoniak,  

LPG atd.  
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Všechna tato zařízení, ať už jde o závody, výrobní centra nebo sklady, jsou 

závislá na dodávce elektrické energie. Bez konstantní a bezpečné dodávky 

elektřiny by jejich provozovatelé nebyli schopni zajistit bezpečný provoz  

na pracovišti, personální a objektovou bezpečnost ani zabezpečení nebezpečných 

látek jako takových. Pokud by došlo k dlouhodobému přerušení dodávek 

elektrické energie, je pravděpodobnost selhání výrobních nebo zabezpečovacích 

systémů. Nebezpečné látky, které se v objektech nachází, mohou totiž poškodit 

nejen životy a zdraví osob nacházejících se v daných zařízeních, ale i životní 

prostředí nebo ekonomický stav společnosti. Tímto koeficientem se tak míra 

následků dlouhodobého výpadku elektrické energie může potenciálně velmi 

zvýšit. Konkrétně okres Mělník je oproti ostatním částem Středočeského kraje 

specifický industrializací a chemickým průmyslem, který zde hojně vzkvétal  

již od konce T. světové války. [YT] 

Tabulka = Hodnotové vyjádření koeficientu KRO [Yq] 

OKRES NÁZEV POČET HODNOTA 

1 Benešov 3 2 

2 Beroun 1 1 

3 Kladno 2 1 

4 Kolín 6 3 

5 Kutná Hora 2 1 

6 Mělník 15 5 

7 Mladá Boleslav 5 2 

8 Nymburk 5 2 

9 Praha – východ 2 1 

10 Praha – západ 2 1 

11 Příbram 2 1 

12 Rakovník 3 2 
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Koeficient počtu zařízení schopných obnovy dodávek elektrické energie KOE 

Tento koeficient a následující tabulka zahrnují počet zařízení, schopných obnovy 

dodávky elektrické energie ze svých vlastních zdrojů. Na území Středočeského 

kraje se nachází nemalý počet výroben elektrické energie, avšak ne každá z nich je 

v případě narušení dodávek elektrické energie v elektrizační síti schopna jejich 

obnovy, bv. startu ze tmy ze svých vlastních náhradních zdrojů. Vzhledem 

k tomu, že je počet takových zařízení je na území České republiky opravdu 

minimální, je u tohoto koeficientu přiřazena buď hodnota R, znamenající lepší 

variantu neboli schopnost obnovy dodávek elektrické energie z vlastních zdrojů  

anebo hodnota S, která je záměrně přiřazena okresům, ve kterých se žádné takové 

zařízení nenachází. Díky tomuto hodnotícímu koeficientu se tak analýza zaměřuje  

i na případnou připravenost každého okresu na tuto mimořádnou událost. 

 V rámci multikriteriální analýzy byla na území Středočeského kraje shledána 

pouze jedna elektrárna, mající tuto schopnost. Jedná se o uhelnou elektrárnu 

společnosti Alpiq Generation s.r.o. sídlící v okrese Kladně. Tato elektrárna 

vystavila v letech TRRY-TRRQ svoji druhou část Kladno II, která disponuje plynovou 

spalovací turbínou o výkonu tq,T MW. Pomocným zařízením právě této části 

celého komplexu je i diesel soustrojí o výkonu sYR KWe, sloužící právě pro účely 

případného startu ze tmy, bn. pokud by byla elektrárna bez dodávky elektřiny  

z vnější sítě. Základ zmiňovaného bloku této elektrárny tedy tvoří stacionární 

spalovací plynová turbína, která je zároveň dvourotorová a schopná pohánět zátěž 

přední i zadní části rotoru. Vzhledem ke konstrukci turbíny, vycházející z motorů 

pohánějících dopravní letadla, je schopna startu s minimální spotřebou externí 

energie, což ji činí velice vhodnou pro účely bv. startu ze tmy pomocí nouzového 

diesel agregátu.  

Okres Kladno je tak jediným územím ve zkoumané oblasti, které disponuje 

tímto zařízením. Předpokládá se tak, že tento okres bude schopen rychleji zajistit 
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bezpečnost svých chráněných zájmů a každodenní potřeby obyvatelstva. Míra 

následků způsobených výpadkem elektrické energie tak díky náhradnímu zdroji 

elektrárny Alpiq nebude vysoká, jako u ostatních okresů ve Středočeském kraji.  

Tabulka ,< Hodnotové vyjádření koeficientu KOE [vlastní zdroj] 

OKRES NÁZEV POČET HODNOTA 

1 Benešov 0 1 

2 Beroun 0 1 

3 Kladno 1 0 

4 Kolín 0 1 

5 Kutná Hora 0 1 

6 Mělník 0 1 

7 Mladá Boleslav 0 1 

8 Nymburk 0 1 

9 Praha – východ 0 1 

10 Praha – západ 0 1 

11 Příbram 0 1 

12 Rakovník 0 1 

 

f.X Vyjádření míry následků hrozby pro jednotlivé okresy 

Míra následků výpadku elektrické energie velkého rozsahu, bv. blackoutu  

je vyjádřena následujícím vztahem:  

N = (KO x VKO) + (KÚ x VKÚ) + (KN x VKN) + (KRO x VKRO) + (KOE x VKOE) 

Tento vzorec je použit z metodiky pro zpracování multikriteriální analýzy 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Zahrnuje postupný součet 

všech koeficientů v součinu se svým váhovým koeficientem. Tento výpočet je 

proveden pro každý okres zvlášť podle dat z tabulek uvedených v kapitolách  

s hodnotovým vyjádřením koeficientů. Výsledek každého výpočtu je následně 

zanesen do posledního sloupce následující tabulky s označením N, jako následky 

hrozby dlouhodobého výpadku elektrické energie pro příslušný okres. 
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Tabulka ,, Hodnota míry následků v jednotlivých okresech [vlastní zdroj] 

OKRES NÁZEV KO KÚ KN KRO KOE N 

1 Benešov 2,8 0,8 0,3 0,2 0,1 4,2 

2 Beroun 2,8 0,4 0,6 0,1 0,1 4 

3 Kladno 4,4 0,4 0,9 0,1 0 5,8 

4 Kolín 2,8 0,4 0,9 0,3 0,1 4,5 

5 Kutná Hora 2,4 0,5 0,6 0,1 0,1 3,7 

6 Mělník 3,2 0,4 0,9 0,5 0,1 5,1 

7 Mladá Boleslav 3,6 0,6 0,6 0,2 0,1 5,1 

8 Nymburk 2,8 0,5 0,9 0,2 0,1 4,5 

9 Praha – východ 4,8 0,4 1,2 0,1 0,1 6,6 

10 Praha – západ 4 0,3 0,6 0,1 0,1 5,1 

11 Příbram 3,2 0,8 0,9 0,1 0,1 5,1 

12 Rakovník 2 0,5 0,3 0,2 0,1 3,1 

Tabulka SS s jednotlivými hodnotami koeficientů každého okresu a výslednými 

hodnotami míry následků zobrazuje celkové výsledky multikriteriální analýzy. 

Vyjadřuje tak meziokresní srovnání v závislosti na zvolených koeficientech. Podle 

výsledných hodnot v posledním sloupci můžeme vidět, že nejvyšších čísel nabyl 

okres Praha-východ, který během hodnocení navíc disponoval dvěma nejvyššími 

hodnotami u koeficientu počtu obyvatel KO a koeficientu počtu nemocnic KN. 

Vzhledem k tomu, že je právě těmto dvěma koeficientům přidělen i vyšší váhový 

koeficient významnosti než ostatním, je výsledná hodnota míry následků skutečně 

relevantní vůči možnému výskytu blackoutu neboli dlouhodobému výpadku 

elektrické energie.  

Okres Praha-východ je charakteristický svou rozlohou, kterou sice zaujímá 

pouze Q,Z % z celkové rozlohy Středočeského kraje, ale oproti tomu je v tomto kraji 

okresem s nejvyšším počtem obyvatel. S hustotou zalidnění Tqq,T obyvatel  

na kmT se zároveň řadí k nejhustěji osídleným okresům kraje. Spolu s okresem  

Praha-západ uzavírá tento okres pomyslný prstenec okolo Prahy. Pro hlavní město 

tyto okresy představují převážný zdroj pracovních sil, doplňují její chod  

v průmyslovém či potravinářském odvětví, a navíc mají pro hlavní město 
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rekreační potenciál. Na území Prahy-východ v posledním desetiletí probíhá proces  

bv. „suburbanizace“, kdy se do tohoto okresu původně pražské obyvatelstvo 

stěhuje v masivním množství, především za účelem zlepšení kvality bydlení.  

Další nejvyšší hodnotu dostal okres Praha-východ u koeficientu KN,  

kde můžeme vidět, že jako jediný disponuje t nemocnicemi oproti ostatním 

okresům. Tento počet zahrnuje nemocnice disponující lůžkovým oddělením, 

speciálními odděleními a přístroji, na kterých závisí lidský život a zdraví pacienta. 

Je zde řazena nemocnice Brandýs nad Labem, Říčany, Měšice a léčebna 

dlouhodobě nemocných na Vojkově, která je sice součástí oblastní nemocnice Kolín 

ale územně spadá do Prahy-východ.  

Co se koeficientu počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení týče,  

na území okresu Praha-východ se podle přehledu HZS Středočeského kraje 

nachází pouze jeden rizikový objekt zařazený do skupiny B podle zákona 

č.TTt/TRSY Sb., o prevenci závažných havárií. Jedná se o provozní sklad Mstětice, 

který vlastní společnost ČEPRO, a.s. zajišťující přepravu, skladování a prodej 

ropných produktů. V objektu se nachází sklad s nebezpečnými látkami,  

jako je například benzín, automobilová nafta nebo letecký petrolej.  

Výrobní zdroje jsou na území Středočeského kraje poměrně hojně zastoupeny. 

Nachází se zde ale pouze jedna elektrárna, která je schopna obnovy dodávek 

elektrické energie ze svých vlastních zdrojů v případě dlouhodobého výpadku. 

Což je poslední kritérium multikriteriální analýzy v této práci a území  

Prahy-východ jí nedisponuje, stejně jako zbytek okresů Středočeského kraje kromě 

Kladna. Proto dostal tento okres v předposledním sloupci tabulky hodnotu 

záměrně vyšší, aby byla vyjádřena větší závažnost dopadu výpadku elektrické 

energie na území okresu. Naopak jediný okres Kladno, který zařízením schopným 

obnovy dodávek elektrické energie disponuje, dostal hodnotu nula, aby naopak 

nebyla hodnota míry následku u tohoto okresu zvýšena. Tato schopnost elektrárny 
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Graf , Hodnoty koeficientů v okresech Středočeského kraje 

Alpiq Generation, která se v Kladně nachází, je pro daný okres naopak výhodou 

v řešení možné krizové situace.  

Obrázek ST graficky znázorňuje schéma výsledných hodnot jednotlivých 

koeficientů v závislosti na získaných datech v každém okrese. Na ose x jsou 

zaneseny všechny okresy Středočeského kraje seřazené abecedně.  

Osa y představuje škálu hodnotového vyjádření, kterého dosáhly okresy  

při hodnocení podle zvolených koeficientů. Největší odchylky můžeme vidět  

u hodnot koeficientu počtu obyvatel KO a koeficientu počtu provozovatelů 

rizikových objektů zařazených do skupiny A nebo B. Z obrázku je také patrné, že 

další okres, který nabývá nejvyšších hodnot hned po Praze-východ je okres 

Kladno. Tento okres je pro změnu zajímavý hodnotou koeficientu KOE, která snížila 

jeho hodnotu N, vyjadřující míry následků výpadku elektrické energie na tomto 

území.  
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� DISKUZE 

Z tématu práce a jejích jednotlivých kapitol je již známo, že jedno 

z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti a rozvoje lidstva představuje právě 

narušení nebo v horším případě kompletní přerušení dodávek elektrické energie 

velkého rozsahu, bv. blackout. Na této specifické komoditě se postupem času 

stává více a více závislá jak celá naše společnost, tak i stát, který zajišťuje její 

bezpečnost. Současná doba si klade čím dál větší nároky na potřeby elektrické 

energie, vše kolem nás se modernizuje, zjednodušuje a neobejde se tak  

bez dodávek elektřiny. Dominujícím předmětem zájmu krizového řízení je právě 

připravenost na případ, že by k výpadku této strategické suroviny opravdu došlo.  

Právě z těchto a mnoha dalších důvodů byla hrozba výpadku elektrické energie 

velkého rozsahu neboli blackoutu zvolena jako hlavní předmět této práce. Tato 

problematika je zkoumaná pro oblast Středočeského kraje, konkrétně ST okresů 

tohoto kraje. Vzhledem k tomu, že situace, kdy by výpadek elektrické energie 

ochromil toto území po značně dlouhou dobu, se práce zaměřila na hodnocení 

potenciální míry následků této mimořádné situace. Z výsledků multikriteriální 

analýzy, která byla pro toto hodnocení zvolena, vyplývá, že by následky 

dlouhodobého výpadku elektrické energie nejvíce postihly území okresu  

Praha-východ. V závislosti na provázanosti distribuční soustavy se však 

předpokládá, že v případě rozsáhlého a dlouhodobého výpadku elektrické 

energie, by Praha-východ nebyla jediným zasaženým územím. Výpadek by se 

mohl rozšířit do okolních okresů nejen Středočeského kraje a následky by tak 

mohly být mnohem fatálnější. V opačném případě by mohlo jít o výpadek lokální  

a krátkodobý, který by paralyzoval například jen část města nebo objektu.  

Naštěstí ne ve všech případech, kdy se ocitneme bez elektrické energie může jít 

o blackout. Z důvodu údržby sítí vedení elektrické energie se může jednat pouze  

o plánovanou a krátkodobou odstávku elektřiny, kterou příslušná distribuční 
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společnost vždy uvádí v přehledu plánovaných odstávek na svých webových 

stránkách. Takovou skutečnost se obyvatelé vždy předem dozví i z informačních 

prostředků nebo médií. V případě, že by skutečně k výpadku elektrické energie 

velkého rozsahu došlo, byla by v první fázi ochromena například dopravní 

signalizační zařízení nebo zabezpečovací zařízení budov. U čerpacích stanic 

s pohonnými hmotami se případně počítá s dočasným zajištěním funkčnosti 

zařízení v podobě vlastního náhradního zdroje. Stejnými náhradními zdroji 

disponují pro své vlastní účely i nemocnice. V řádu několika hodin by postupně 

docházelo i k přerušení dodávek pitné vody, plynu a tepla. Nenacházeli bychom 

signál ani datové připojení na svých mobilních telefonech, neměli bychom ani jak 

dobít jejich baterie. V důsledku těchto skutečností by postupně docházelo  

i k problémům se zásobováním potravin nebo léčiv, komunikací s ověřenými 

zdroji informací nebo narušování veřejného pořádku. Čím déle by výpadek trval, 

tím více by ohrožoval námi i státem chráněné zájmy a následky by byly hodinu  

od hodiny intenzivnější.  

Na území Středočeského kraje došlo v minulosti například k výpadku elektrické 

energie v červnu roku TRST v Kladně. Značnou část města v tu dobu postihl 

několikahodinový neplánovaný výpadek elektrické energie. Příčinu nesla vyhořelá 

rozvodna v průmyslové části města Kladno – Dřín. V momentě výpadku se ocitlo 

bez elektřiny přes QR tisíc domácností, nefungovala dopravní signalizační zařízení, 

výtahy nebo elektronické dveřní systémy. Místní složky integrovaného 

záchranného systému a pověřené úřady však zvládly situaci bezpečně zajistit  

a energetikům se zhruba po Y hodinách podařilo odstranit závady na distribuční 

síti. 

Nejen v důsledku této skutečnosti se na území Kladna zrealizovalo taktické 

cvičení, prověřující řešení problematiky výpadku elektrické energie. Také  

na základě přezkoušení připravenosti a akceschopnosti složek integrovaného 

záchranného systému na řešení případné krizové situace narušení dodávek 
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elektrické energie velkého rozsahu, která je pro Středočeský kraj identifikovaná 

jako jedno z nebezpečí na základě Analýzy hrozeb pro Českou republiku, proběhlo 

na území tohoto okresu taktické cvičení s názvem BLACKOUT TRSr.  

Podle hejtmanky Středočeského kraje, která na základě projednání Bezpečnostní 

rady Středočeského kraje nařídila tuto akci, mělo cvičení ukázat dopady krizové 

situace, především na životní potřeby obyvatel a infrastrukturu kraje. Následné 

závěry a vyhodnocení z cvičení přispějí k zajištění potřeb Středočeského kraje 

v rámci energetické soběstačnosti. Tím jsou myšleny hlavně náhradní zdroje 

elektrické energie, které je třeba zanést do akčního plánu územní energetické 

koncepce kraje. [Yt] 

Z reportáže o průběhu tohoto cvičení vyplývá, že byl kladen důraz především 

na provázanost elektrické energie s životně důležitými potřebami pro člověka  

i celou společností. Kontinuálnost dodávek elektrické energie se odráží například 

na dodávkách tepla, pitné vody a dalších strategických surovin. Technický ředitel 

Středočeských vodáren, Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA v reportáži zmiňuje 

„Výpadek elektrického proudu by způsobil okamžité přerušení čerpání vody z podzemních 

zdrojů a přerušení výroby na naší úpravně vody Klíčava, která bere vodu ze stejnojmenné 

přehradní nádrže.“ Na základě tohoto faktu Středočeský kraj navíc zkoordinoval 

cvičení s akcí Ministerstva zemědělství, která se týkala nácviku nouzového 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Důležitým pomocníkem jsou v tomto 

případě například mobilní úpravny vody poháněné diesel agregáty.  

Vzhledem k rozsahu subjektů zapojených do toho cvičení byla tato akce  

pro Českou republiku naprostým unikátem. Pomohlo to kraji nejen v prověření 

celkové připravenosti a akceschopnosti složek integrovaného záchranného 

systému, ale také v ověření účinnosti stanových priorit. V rámci cvičení proběhla  

i zkouška náhradní turbíny, která pro Středočeský kraj představuje náhradní 

energetický zdroj, schopný vlastního startu. Tento zdroj, který jak již bylo v práci 

zmíněno vlastní kladenská elektrárna Alpiq, činí ze středních Čech unikát v oblasti 

zajištění náhradních zdrojů elektrické energie. [YY] 
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Závěry z vyhodnocení cvičení však poukazují i na některé nedostatky  

v připravenosti na krizovou situaci tohoto charakteru. Vzhledem k zachování 

bezpečnosti situace ale nedošlo k zveřejnění všech informací. Podle vyjádření  

plk. Ing. Miloslava Svatoše, ředitele HZS Středočeského kraje, je například 

zapotřebí posílení výkonu regionálních zdrojů energie a obnova nynějších 

nedostatečných záložních zdrojů energie. V tomto případě se jedná především  

o zdravotnická zařízení nebo zásobárny pohonných hmot či pitné vody. Nelze 

opomenout, že se v rámci cvičení našly i nedostatky v aktuálních právních 

předpisech, které bude třeba do budoucna vyřešit. [YQ] 

  Tuto skutečnost zmiňuje i projekt RESPO, který byl zpracován ještě před tímto 

taktickým cvičením. Zabývá se problematikou připravenosti na mimořádnou 

událost s názvem blackout. Název projektu v překladu anglických pojmů 

„Resilient Power“ znamená „odolná energie“. Tento celostátní výzkumný projekt, 

probíhající pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a v souladu  

se Státní energetickou koncepcí České republiky, se zaměřil na možnosti zvýšení 

odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku elektrické 

energie v přenosové soustavě České republiky s prioritním cílem zvýšení 

bezpečnosti obyvatel. Energetická soustava je stěžejním prvkem kritické 

infrastruktury státu a v případě jejího narušení nese velké dopady na lidské životy 

a zdraví i životní prostředí. Tento projekt řešil ve svých třech dílech především 

nový přístup a možnosti řešení případného blackoutu neboli narušení dodávek 

elektrické energie. Jde především o preventivní předcházení vzniklé situace řešené 

pro jednotlivá území státu a jejich obyvatelstvo. První díl projektu s názvem 

„Zmapování území a vazeb“ je vypracován na základě řízených rozhovorů  

se zástupci hejtmanů krajů, včetně primátora hlavního města Prahy, na téma čtyř 

vzájemně propojených oblastí. První oblastí byl průzkum komunikace v případě 

vzniknutí zmiňovaného stavu narušení dodávek elektrické energie. Zde se dá dle 

výsledků konstatovat, že komunikaci mezi orgány krizového řízení 

s obyvatelstvem zajišťuje především krajské operační a informační středisko 
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Hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Výzkum v oblasti, kde se 

zkoumal způsob zpracování problematiky narušení dodávek elektrické energie  

a začlenění takových dokumentů do krizové dokumentace územního celku, 

shledal ve výsledcích, že všichni dotazovaní respondenti (pověření zástupci krajů) 

disponují zpracovaným krizovým plánem kraje, jehož součástí je i operační část 

s plánem na řešení situace narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. 

Další bod analýzy projektu zkoumal stav zabezpečení zkoumané oblasti, včetně 

dosavadních zkušeností s plošným výpadkem elektrické energie. Výsledkem bylo 

plné uvědomění si závažnosti a významu postavení elektrické energie v otázce 

zabezpečení chráněných zájmů na svém území. V rámci tohoto průzkumu byly 

zjištěny i nedostatky v oblasti existujících právních předpisů. Jde o jistý rozpor  

při využití krizových stavů a stavu nouze v elektroenergetice. Vyhlášení stavu 

nouze distributorem elektrické energie mu totiž zaručuje jistou samostatnost  

při řešení vzniklého stavu. Na druhé straně je ale postavena státní správa  

a samospráva konkrétního územního celku. Respondenti v této analýze uvedli, že 

stávající právní řešení problematiky dodávek elektrické energie není odpovídající 

aktuální situaci a reálné možnosti jejího ohrožení. Poslední zkoumanou oblastí 

bylo vyjádření návrhů, námětů či podnětů ze strany respondentů za účelem 

zlepšení současného stavu problematiky. V této části respondenti zmínili například 

přednostní spojení územního orgánu krizového řízení s distributorem elektrické 

energie a pravidelné prověřování takového spojení nebo zařazení vedoucího 

pracovníka distribuční soustavy do krizového štábu kraje. Závěrem lze říci, že cíle 

projektu RESPO byly naplněny a dosažené výsledky analýzy zkoumané oblasti 

nasvědčují o potřebě aktualizace a věnování větší pozornosti této problematice. 

[Ys] 

Spektrum hrozeb, které dodávky elektrické energie mohou negativně ovlivnit, 

se neustále rozšiřuje. Současná doba se čím dál více odehrává ve světě internetu  

a tento rychle rozšiřující se kyberprostor nestíhá předčít zajištění vlastního 

zabezpečení. Kybernetické útoky nepředstavují hrozbu pouze pro sociální sítě,  
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ale týkají se i energetiky. I přenosové a distribuční sítě překypují množstvím 

inteligentních prvků a řídících systémů a stávají se díky tomu zranitelnější 

z hlediska zajištění jejich bezpečnosti. Tato rizika však nejsou reálná pouze  

pro systémy a prvky energetiky, zabezpečení je třeba i v dalších systémech, které 

zaručují bezpečný chod státu. Na základě těchto skutečností vznikají strategie, 

které v budoucnu pomohou lépe čelit případným hrozbám. Aktuálně 

však narušení dodávek elektrické energie na území České republiky není známo, 

ale nelze však tento fakt opomíjet v zajišťování připravenosti na tento typ krizové 

situace. [Yr] 

Za mnohem pravděpodobnější a v minulosti již známé hrozby, které 

nefunkčnost dodávek elektrické energie zapříčinily, pokládáme například orkány 

nebo sněhové kalamity. Tudíž hrozby v podobě klimatických jevů naturogenního  

i antropogenního původu. V březnu roku TRSZ se přes území Středočeského  

a dalších SR krajů přenesla větrná bouře Eberhard, která kromě škod ve výši 

desítek milionů a v podobě popadaných lesních porostů, poruchách na vedení 

vysokého napětí, komplikací v silniční i železniční dopravě, nebo poškození 

obytných budov, zapříčinila také vyhlášení kalamitního stavu. Přes ST RRR 

domácností se z noci na SS. března ocitlo bez elektřiny a energetici tak řešili 

rozsáhlé obnovy dodávek elektrické energie. Technici společnosti ČEZ v těchto 

dnech řešili přes T tRR poruch způsobených působením silného větru. [YZ] 

V minulosti obdobně závažný stav způsobil orkán Herwart, který napáchal 

největší škody na Vysočině, v Karlovarském a Jihočeském kraji. Vyhodnocením 

této situace byl návrh na cvičení, při kterých by byla prověřena spolupráce 

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ohledně informování starostů  

o nefunkčnosti dodávek elektrické energie. Tato mimořádná událost nastala  

na přelomu října a listopadu roku TRSs. [QR] 
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Na základě odborné konzultace s ředitelem pro ekologii a inženýring 

v elektrárně Alpiq Kladno, zmiňuji další příčinu výpadku nebo ohrožení dodávek 

elektrické energie a tou je nerovnováha v sítích přenosové soustavy. Tato hrozba 

má mezinárodní charakter, jelikož souvisí s energetickými toky po celé Evropě. 

Tato situace reálně nastala například na přelomu roku TRSt/TRSY v Německu a měla 

enormní vliv na přenosovou soustavu v České republice. Ta je opakovaně 

vystavována neplánovaným tranzitním tokům elektřiny v řádu tisíců megawaků. 

Příčinou této skutečnosti je zejména intenzivní nárůst výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, vyřazování jaderných elektráren z provozu  

nebo nedostatečný rozvoj elektrizační soustavy a infrastruktury na straně 

Rakouska a Německa. K tomuto mimořádnému období došlo v důsledku 

opakovaných větrných bouří na severu Evropy, trvajících v řádu několika dní. 

Větrné elektrárny v Německu tak dosahovaly maximálních hodnot svého výkonu  

a postupně docházelo nejen k poklesu cen elektřiny, ale i k odstavení nákladnějších 

zdrojů výroby elektrické energie a následně k náhradě formou importu energií. 

Tato skutečnost zapříčinila vysoké obchodní transakce především  

mezi Rakouskem a Německem a vznikly tak neplánované toky přes sousední 

propojené soustavy, včetně České republiky. Na straně provozovatele přenosové 

soustavy ČEPS, a.s. byla přijata opatření v podobě snižování přeshraničních 

kapacit a aplikována nápravná opatření. Společnosti ČEPS, a.s. se nakonec 

vzniklou mimořádnou situaci podařilo s maximálním úsilím usměrnit a zajistit 

zpět bezpečný provoz přenosové soustavy České republiky. Nelze však vyloučit, 

že by k podobné události nemohlo v budoucnu znovu dojít. Kombinace masivní 

výstavby výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a četný výskyt 

klimatických jevů v podobě vichřic, zvyšuje pravděpodobnost výskytu dalších 

podobných případů, kterým je nutno věnovat pozornost a podnikat proti nim 

patřičná opatření. [QS] 

K tématu bezpečného zajištění dodávek elektrické energie stojí za zmínku 

systém bv. ostrovního provozu. Jedná se o princip zajištění dodávek elektrické 



QY 

 

energie v případě detekce poruchy v distribuční síti, jde tedy o jeden ze způsobů, 

jak zmírnit následky samotného výpadku nebo samotnému blackoutu úplně 

předejít. Zjednodušeně se jedná o chod určité oblasti nezávisle na elektrizační 

soustavě. Tuto schopnost mají především strategické elektrárny a teplárny, které 

jsou schopny zásobování z vlastních zdrojů. Princip ostrovního provozu tak může 

zajistit například bezpečný chod nemocnic v případě, že zařízení nedisponují 

záložním zdrojem. Dnes jsou ostrovní provozy v některých místech  

České republiky schopny zachovat funkčnost části distribuční soustavy ve zlomku 

vteřiny. [QT] 

Dohledná budoucnost vývoje zabezpečení energetiky v České republice tkví 

v budování bv. inteligentních sítí neboli „Smart Grids“ v elektrizační soustavě. 

Tento trend je ve světě již známým prvkem modernizace oblasti elektroenergetiky, 

v České republice se však pilotní projekty a návrhy na zavedení těchto 

inteligentních technologií objevují zhruba od roku TRSY. Systémy „Smart Grids“ 

představující moderní komunikační sítě, umožňující regulaci výroby a spotřeby 

elektrické energie. Hlavním znakem těchto inteligentních sítí je vzájemná  

a obousměrná komunikace výroben elektrické energie se spotřebiteli elektrické 

energie. Tato inovace má několik hlavních cílů, jde především o ochranu životního 

prostředí, snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické soběstačnosti 

využíváním lokálních zdrojů energie a rozvoj informačních technologií. V rámci 

skupiny ČEZ u nás vznikla strategická iniciativa s názvem FUTUR/E/MOTION, 

která se zaměřuje na zmiňované cíle a je tak nástrojem k jejich realizaci. Iniciativa 

se kromě podpory vědy a zavádění nových technologií, podpory lokálních zdrojů 

elektřiny nebo rozvoje konceptu elektromobility, zabývá především zmiňovaným 

zavedením inteligentních řešení v oblasti distribuce a řízení sítí (Smart Grids). [Qq] 
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� ZÁVĚR 

Elektrická energie je nezbytnou a strategickou součástí dnešní doby. Je 

propojena s předměty našeho každodenního života, moderními technologiemi, 

včetně prvků sloužících k zabezpečení státu v podobě řídících systémů krizového 

řízení pro zajištění zdraví a života obyvatel. Tato práce se proto zabývá jednou 

z nejzávažnějších hrozeb, která pro oblast energetiky existuje a tou je dlouhodobý 

výpadek elektrické energie. 

V teoretické části byly shrnuty základní pojmy a současný stav 

elektroenergetiky ve zkoumané oblasti, kterou představuje ST okresů 

Středočeského kraje. Byla zde zmíněna výjimečnost elektrické energie z pohledu 

jejího získávání, skladování a zabezpečení jejího přenosu a distribuce 

v podmínkách infrastruktury České republiky a Středočeského kraje samotného. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo určení míry následků dlouhodobého 

výpadku elektrické energie na území okresů Středočeského kraje. Tento cíl byl  

za pomoci provedení multikriteriální analýzy splněn. Na základě zpracování 

výsledků analýzy se došlo k výsledku, že nejkritičtější dopady vydefinované 

hrozby by nesl okres Praha-východ. Dále byly v práci řešeny možné dopady 

blackoutu a jeho případné řešení v podobě ostrovních provozů nebo inteligentních 

sítí Smart Grids. 

Problematika zajištění dodávek elektrické energie je velice rozsáhlým a těžko 

definovatelným tématem. Předmětem bakalářské práce proto bylo vymezení 

relevantních faktů k definované hrozbě a analýza míry možných následků vůči 

stanoveným chráněným zájmům. Všechny části multikriteriální analýzy, včetně 

koeficientů, byly zvoleny s ohledem na dostupnost informací v této oblasti  

a veškeré hodnotové vyjádření proběhlo na základě odborných konzultací.  



Qs 

 

� SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[S] CENIA. Elektrická energie. Vítejte na Zemi [online]. CENIA, česká informační 

agentura životního prostředí, TRSq [cit. TRSZ-Rq-TS]. Dostupné z: 

hkp://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=elektricka_energie&site=energ

ie 

[2] KUSALA, RNDr. Jaroslav. Miniencyklopedie Elektřina: Výroba elektrické energie. 

Vzdělávací program SVĚT ENERGIE: Skupina ČEZ, 2003. Dostupné také z: 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/05/energie_2.html 

[3] ČESKO. § T odst. T písm. a) bod Sr. zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS TRSR-TRSZ [cit. ST. Y. TRSZ]. Dostupné z: 

hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRRR-tYr#pT-T-a-Sr 

[4] ČESKO. § T odst. T písm. a) bod t. zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS TRSR-TRSZ [cit. ST. Y. TRSZ]. Dostupné z: 

hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRRR-tYr#pT-T-a-t 

[5] OTE, a.s. Mapy ke stažení [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/dlouhodoba-rovnovaha/mapy-ke-stazeni 

[Q] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Typový plán: Narušení dodávek 

elektrické energie velkého rozsahu. In: Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

2018. 

[s] FRÖHLICH, Tomáš; HAVLOVÁ, Michaela; PEJČOCH, Jaroslav. Cesta k 

bezpečné elektřině. Praha: T-SOFT a.s., 2013. 

[r] ČESKO. § T odst. T písm. a) bod SR. zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 



Qr 

 

některých zákonů (energetický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS TRSR-TRSZ [cit. ST. Y. TRSZ]. Dostupné z: 

hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRRR-tYr#pT-T-a-SR 

[Z] ČEPS, a.s. Údaje o PS [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 

https://www.ceps.cz/cs/udaje-o-ps 

[SR] ČESKO. § T odst. T písm. a) bod S. zákona č. tYr/TRRR Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS TRSR-TRSZ [cit. ST. Y. TRSZ]. Dostupné z: 

hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRRR-tYr#pT-T-a-S 

[SS] GALETKA, Ing. Martin, Ph.D. Přenosová soustava elektrické energie [online]. 

SS.S.TRSQ [cit. TRSZ-Rq-TT]. Dostupné z: hkps://energetika.bb-

info.cz/elektroenergetika/SqQsQ-prenosova-soustava-elektricke-energie 

[ST] ŘEHÁK, David. Kritická infrastruktura elektroenergetiky: určování, 

posuzování a ochrana. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, TRSq. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství). ISBN Zsr-rR-sqrY-STQ-T. 

[Sq] SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika TS. 

století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, TRSR. 

ISBN Zsr-rR-TSR-YTrr-r. 

[14] DANČÁK, Břetislav. Energetická bezpečnost a geopolitika. In: CEVRO 

[online]. 2006, 21. prosince 2006 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 

http://www.cevro.cz/cs/193996-energeticka-bezpecnost-geopolitika 

[15] DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ, ed. Energetická bezpečnost a zájmy 

České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 

ústav, 2007. ISBN 978-80-210-4440-1. 

[16] BINHACK, Petr a Lukáš TICHÝ. Energetická bezpečnost ČR a budoucnost 

energetické politiky EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. ISBN 978-

80-87558-02-7. 



QZ 

 

[17] ČESKÁ REPUBLIKA. Vláda.: Bezpečnostní strategie ČR 2015. Ministerstvo 

zahraničních věcí České republiky, Praha, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.  

[18] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Státní energetická koncepce 

České republiky. In: Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015. Dostupné 

také z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf 

[19] ČESKO. § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 

2010-2019 [cit. 12. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-

240#p2-1-g 

[TR] ČESKO. Nařízení vlády č. tqT/TRSR Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS TRSR-TRSZ [cit. SR. Y. 

TRSZ]. Dostupné z: hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRSR-tqT 

[21] HON, Mgr. Zdeněk, Ph.D. a Mgr. Pavel BÖHM. Bezpečností teorie a praxe: 

Kritická infrastruktura v elektroenergetice. 1/2016. Praha: Policejní akademie 

ČR, 2016. ISSN 1801-8211. 

[22] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Východiska ke koncepci 

surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. In: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2011. Dostupné také z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44988/50560/583032/priloha001.pdf 

[23] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Informace o stavu nouze 

vyhlášeném dne 25.7.2006 [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/elektroenergetika/inform

ace-o-stavu-nouze-vyhlasenem-dne-25-7-2006--21985/ 

[24] ČESKO. § 54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 

12. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#p54 



sR 

 

[TY] STŘEDOČESKÝ KRAJ. Základní informace o kraji. Středočeský kraj [online]. 

[cit. TRSZ-Rq-TT]. Dostupné z: hkps://www.kr-stredocesky.cz/kraj 

[TQ] MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Zpráva o životním prostředí ve 

Středočeském kraji TRSQ: Spotřeba elektrické energie. Ministerstvo životního 

prostředí, Praha, TRSQ. ISBN Zsr-rR-rsssR-qq-s. 

[Ts] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka kraje TRSY [online]. In: TRSY 

[cit. TRSZ-Rq-TT]. Dostupné z: 

hkps://www.czso.cz/documents/SRSrR/TRYtZRSZ/SYmczSt.pdf/Qscaqqce-sSed-

tTaZ-Zbfq-tsSdefTRYYtt?version=S.s 

[28] ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Roční zpráva o provozu ES ČR 2017. 

Praha: Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, 2018. 

[29] SKUPINA ČEZ. Čísla a statistiky: Výroba elektřiny skupiny ČEZ [online]. In: . 2018 

[cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-

statistiky/skupina-cez.html 

[30] ALPIQ GENERATION. Plán předpokládaného rozvoje lokální distribuční 

soustavy elektrické energie pro oblast průmyslové zóny Kladno – východ v 

Kladně pro období 2016–2021. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 

[31] ALPIQ GENERATION. Kladno I gas-fired combined cycle power station 

(TG6) [online]. In: Alpiq [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

https://www.alpiq.com/power-generation/thermal-power-plants/gas-fired-

combined-cycle/kladno-l-tg6/ 

[32] ALPIQ GENERATION. Kladno II gas-fired combined cycle power station 

(TG8) [online]. In: Alpiq [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 

https://www.alpiq.com/power-generation/thermal-power-plants/gas-fired-

combined-cycle/kladno-ll-tg8/ 

[33] SKUPINA ČEZ. Elektrárna Mělník [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 2019-03-

27]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-

elektrarny/cr/melnik.html 



sS 

 

[34] SKUPINA ČEZ. Energie z obnovitelných zdrojů [online]. In: SKUPINA ČEZ 

[cit. 2019-03-27]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/obnovitelne-zdroje.html 

[35] POVODÍ VLTAVY. Vodní díla [online]. In: Povodí Vltavy, státní podnik, 2013 

[cit. 2019-03-28]. Dostupné z: http://www.pvl.cz/vodohospodarske-

informace/vodni-dila 

[36] SKUPINA ČEZ. Vodní elektrárna Orlík [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-

zdroje/voda/orlik.html 

[37] SKUPINA ČEZ. Vodní elektrárna Kamýk [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-

zdroje/voda/kamyk.html 

[38] SKUPINA ČEZ. Vodní elektrárna Slapy [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-

zdroje/voda/slapy.html 

[39] SKUPINA ČEZ. Vodní elektrárny Štěchovice [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 

2019-03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-

zdroje/voda/stechovice.html 

[40] SKUPINA ČEZ. Vodní elektrárna Vrané [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 2019-

03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-

zdroje/voda/vrane.html 

[41] EP ENERGY. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY: Větrná elektrárna Pchery [online]. In: 

EP Energy [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.epenergy.cz/segmenty/obnovitelne-zdroje/vetrne-elektrarny/ 

[42] VOBOŘIL, David. Fotovoltaické elektrárny: princip funkce a součásti, 

elektrárny v ČR [online]. 16. prosinec 2016 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

https://oenergetice.cz/technologie/obnovitelne-zdroje-energie/fotovoltaicka-

elektrarna-princip-funkce-a-soucasti/ 



sT 

 

[43] DECCI. FVE Vepřek [online]. In: DECCI a.s., 2018 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.decci.cz.server.plusdesign.cz/obnovitelna-energie/nase-

fotovoltaicke-elektrarny/ 

[44] SKUPINA ČEZ. Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad [online]. In: SKUPINA 

ČEZ [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: https://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/obnovitelne-zdroje/slunce/provozovane-fotovoltaicke-

elektrarny/fotovoltaicka-elektrarna-bustehrad.html 

[45] MÁSLO, Karel. Řízení a stabilita elektrizační soustavy. Praha: Asociace 

energetických manažerů, 2013, 272 s. ISBN 978-80-260-4461-1. 

[46] SKUPINA ČEZ. Základní informace [online]. In: SKUPINA ČEZ [cit. 2019-03-

28]. Dostupné z: https://www.cezdistribuce.cz/cs/informace-o-

spolecnosti/zakladni-informace.html 

[47] ENERGO KD, s.r.o. Úvodní strana [online]. In: EnergoKd.cz 2006 [cit. 2019-03-

28]. Dostupné z: http://www.energokd.cz/index.asp?menu=3 

[48] ENERGO KD, s.r.o. Distribuce elektrické energie [online]. In: EnergoKd.cz 

2006 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: 

http://www.energokd.cz/index.asp?menu=635 

[tZ] MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový 

management: případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, TRSq. ISBN Zsr-

rR-rQZTZ-ZT-s. 

[YR] ČESKO. Zákon č. tRQ/TRRR Sb., o hospodaření energií. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. © AION CS TRSR-TRSZ [cit. SR. Y. TRSZ]. Dostupné z: 

hkps://www.zakonyprolidi.cz/cs/TRRR-tRQ 

[51] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Středočeského kraje 2018: 

Základní charakteristika, okresy. In: Regionální statistiky [online]. 2018 [cit. 

2019-05-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/61311710/33011018.pdf/913a3a10-36f9-

49ae-92dd-59888ab5a1bb?version=1.5 



sq 

 

[52] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika okresu Mělník [online]. [cit. 2019-

05-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_okresu_melnik 

[53] STŘEDOČESKÝ KRAJ. Zdroje ohrožení: Objekty/zařízení nakládající s 

nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 224/2015 Sb. In: Portál 

krizového řízení [online]. [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://pkr.kr-

stredocesky.cz/pkr/objektyzarizeni-nakladajici-s-nebezpecnymi-chemick/ 

[54] HOLOMČÍK, por. Ing. Ladislav. Středočeský kraj si při cvičení BLACKOUT 

TRSr vyzkoušel postupy při totálním výpadku proudu. In: Hasičský záchranný 

sbor Středočeského kraje [online]. SS.Z.TRSr [cit. TRSZ-RY-RY]. Dostupné z: 

hkps://www.hzscr.cz/clanek/stredocesky-kraj-si-pri-cviceni-blackout-TRSr-

vyzkousel-postupy-pri-totalnim-vypadku-proudu.aspx 

[55] VĚRA DUŠKOVÁ. Středočeši trénovali jak na blackout. In: PRAHA 

TV [online]. SS.Z.TRSr [cit. TRSZ-RY-RY]. Dostupné z: 

hkps://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/rTTZ/stredocesi-

trenovali-jak-na-blackout 

[56] KRAJSKÝ ÚŘAD, Středočeský kraj. Bezpečnostní rada kraje vyhodnotila 

cvičení Blackout 2018. In: Středočeský kraj[online]. 2019 [cit. 2019-05-05]. 

Dostupné z: https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-

/blogs/bezpecnostni-rada-kraje-vyhodnotila-cviceni-blackout-2018 

[57] FRÖHLICH, Tomáš; HAVLOVÁ, Michaela. RESPO: projekt na zvýšení 

spolehlivosti provozu elektrizační soustavy: S. díl: zmapování území 

a vazeb. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], TRSS, roč. t, 

č. T. Dostupné z: hkp://www.bozpinfo.cz/josra/josra-RT-TRSS/respo-I.html. ISSN 

SrRq-qQrs. 

[58] EUROACTIV. Kybernetické útoky se týkají i energetiky, upozorňují experti. 

In: EUROACTIV [online]. Ts. Y. TRSq [cit. TRSZ-RY-RY]. Dostupné z: 

hkps://euractiv.cz/section/energetika/news/kyberneticke-utoky-se-tykaji-i-

energetiky-upozornuji-experti-kyberneticka-bezpecnost-smart-metering-nbu-

strategie-cez-RSRrYS/ 



st 

 

[59] ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Tzb-info [online]. SY.q.TRSZ [cit. TRSZ-RY-RY]. 

ISSN SrRS-tqZZ. Dostupné z: hkps://energetika.bb-info.cz/STttTT-skody-na-

vedeni-po-vichrici-eberhard-vycislil-cez-na-qR-milionu 

[60] HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o stavu ochrany 

obyvatelstva v České republice ;<,h. TRSr. Dostupné také z: 

hkps://www.hzscr.cz/soubor/zprava-oob-TRSr-pdf.aspx 

[61] ČEPS, a.s. Mimořádná situace v PS ČR vlivem enormní výroby ve větrných parcích v 

Německu na přelomu roku 2014/2015. 2015. Dostupné také z: 

https://www.ceps.cz/cs/studie-a-analyzy 

[62] CIESLAR, Ing. Stanislav. Ostrovní provoz – řešení budoucnosti. In: AF 

POWER AGENCY, a.s. All for Power. 2012, 119–120. ISSN 1802-8535. Dostupné 

také z: http://www.allforpower.cz/UserFiles/files/2011/ostrovni_provoz.pdf 

[63] ČEZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČEZ 2010/2011: INICIATIVA 

FUTUR/E/MOTION [online]. In: SKUPINA ČEZ, 2012 [cit. 2019-05-08]. 

Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/micrositesutf/odpovednost2011/cs/environme

nt/iniciativa-future-motion.html 



sY 

 

[ SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obrázek S Elektrizační soustava ČR TRSZ [Y] ............................................................. Sq 

Obrázek T Propojení systémů elektrizační soustavy ČR [s] ................................... SY 

Obrázek q Schéma sítí tRR kV a TTR kV v přenosové soustavě ČR [Z] .................. SQ 

Obrázek t Přenos a distribuce elektrické energie [SS] ............................................... Ss 

Obrázek Y Působnost distribučních společností v České republice [ST] ............... Sr 

Obrázek Q Působnost distribučních společností v České republice [ST] ............... Sr 

Obrázek s Závislost energetiky na ostatní odvětví kritické infrastruktury [TS] .. TT 

Obrázek r Spotřeba elektřiny ve Středočeském kraji v roce TRSQ [TQ] ................... Tr 

Obrázek Z Podíl výrobních zdrojů elektřiny v krajích ČR za rok TRSs [Tr] .......... TZ 

Obrázek SR Zdroje výroby elektřiny ve Středočeském kraji za rok TRSs [Tr] ....... qR 

Obrázek SS Výroba elektřiny skupiny ČEZ [TZ] ........................................................ qR 

Obrázek ST Grafické znázornění výsledků analýzy [vlastní zdroj] ....................... Ys 

  

 



sQ 

 

ZY SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK 

Tabulka S Koeficient počtu obyvatel KO [vlastní zdroj] ............................................ tq 

Tabulka T Koeficient velikosti území KÚ [vlastní zdroj] ........................................... tt 

Tabulka q Koeficient počtu nemocnic KN [vlastní zdroj] ......................................... tt 

Tabulka t Koeficient počtu provozovatelů rizikových objektů a zařízení KRO 

[vlastní zdroj] ................................................................................................................. tY 

Tabulka Y Koeficient schopnosti obnovy dodávky elektrické energie KOE [vlastní 

zdroj] ............................................................................................................................... tY 

Tabulka Q Hodnotové vyjádření koeficientu KO [YS] ................................................ ts 

Tabulka s Hodnotové vyjádření koeficientu KÚ [YS] ................................................ tr 

Tabulka r Hodnotové vyjádření koeficientu KN [YS] ................................................ YS 

Tabulka Z Hodnotové vyjádření koeficientu KRO [Yq] .............................................. YT 

Tabulka SR Hodnotové vyjádření koeficientu KOE [vlastní zdroj] ........................... Yt 

Tabulka SS Hodnota míry následků v jednotlivých okresech [vlastní zdroj] ........ YY 

 


