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Abstract 

In essence, the article deals with the process of categorization and prioritization of 

objects necessary for the recovery of electricity supply after a blackout in relation to the 

functionality and preparedness of the municipality. In the introduction, the theoretical basis 

linked to innovation and the expected contribution of this procedure is briefly described. The 

following part of the article describes the procedure itself from the point of view of categories 

of necessary objects for the recovery of electricity supplies in the municipality and the set of 

criteria for the inclusion of objects for the recovery of electricity supply in the municipality into 

priority groups. In conclusion, the article describes the end-user representation and the final 

procedure-based recommendation. 
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1  ÚVOD 

 

V současné době energetický segment a jím poskytované služby patří mezi základní 

pilíře pro bezpečné a spolehlivé fungování veškeré infrastruktury a zároveň zajištění 

nezbytných potřeb obyvatelstva. Dominantní a nenahraditelné postavení, v rámci tohoto 

segmentu, zaujímá elektrická energie. 

V případě, že dojde k narušení její dodávky, okamžitě dochází nejen ke snížení námi 

očekávaného a požadovaného komfortu, ale především k rozsáhlým omezením, ohrožením a 

v konečném důsledku i výrazným škodám a ztrátám v celé společnosti včetně nežádoucího 

dopadu na lidské zdraví a životy. Cílem tohoto článku je stanovení postupu a popsání principů 

pro stanovení důležitých objektů zájmového území, resp. kategorizace a následné prioritizace 

těchto objektů nezbytných pro postupné obnovení dodávky elektrické energie v případě jejího 

déletrvajícího výpadku. Jedná se tedy o identifikaci klíčových infrastrukturních prvků 

(důležitých objektů) potřebných pro zajištění chodu území a potřeb jeho obyvatelstva, včetně 

určení priority těchto prvků reflektující význam jejich společenského postavení.   

Hlavní účel předmětné kategorizace a následné prioritizace důležitých objektů spočívá 

ve vytvoření seznamu těchto prvků na zájmovém území v podobě relevantního podkladu pro 

zástupce distributora elektrické energie. Pro něj tento seznam představuje potřebný pokyn pro 

postup při znovuobnovení dodávek elektrické energie zahrnující pohled bezpečnostního 

managementu území. Tento pohled do procesu obnovy území, které je narušeno dodávkou 

elektrické energie, vnáší potřebu zajištění základních potřeb jeho obyvatelstva a předpokladů 

pro zachování kontinuity jeho nezbytného provozu. Vytvořený postup je určen pro zajištění 

potřeb energetické odolnosti na úrovni vyšších územně samosprávných celků (tj. krajů a hl. m. 
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Prahy). Koncovým uživatelem tohoto přístupu je reprezentace bezpečnostního systému těchto 

územních celků s výsadním postavením Hasičského záchranného sboru České republiky a 

příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy) [1, 2]. 

Předkládaný postup navazuje na Státní energetickou koncepci České republiky (dále 

jen SEK ČR). Zejména přispívá k naplnění požadavků na nástroje k prosazování SEK ČR 

v oblasti výkonu státní správy, realizovaném v rámci Národního programu energetické 

odolnosti (dále jen NPEO) [7, 12]. 

 

 

2  INOVATIVNOST A PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS POSTUPU  

 

Prezentovaný postup volně navazuje na celou řadu aktivit, jejichž cílem bylo hledání 

optimálního způsobu určení důležitých objektů na zájmovém území pro případ simulace či 

reálného uplatnění hrozby rozsáhlého výpadku elektrické energie (blackout). Ve většině případů 

se jednalo o snahu předpřipravit potřebné parametry pro nastavení procesních podmínek 

k vytvoření krizového ostrovního provozu, případně identifikovat nejdůležitější prvky v území 

pro přednostní zásobování elektrickou energií v rámci procesu obnovy. Mezi tyto aktivity lze 

zařadit zejména:  

• dílčí výstupy z provedených cvičení tematicky zaměřených na zmíněnou problematiku 

(např. Cvičení BLACKOUT 2014, Cvičení Blackout JMK 2015, Cvičení „Blackout 

Vysočina 2016“ apod.), 

• odborné studie, analýzy či jiné projektové výstupy často související se zpracováním 

územních energetických koncepcí (např. Studie o zajištění spolehlivých a bezpečných 

dodávek elektřiny pro hlavní město Prahu, Kritická infrastruktura v oblasti 

elektroenergetiky: Analýza a zpracování scénáře pro řešení dlouhodobého výpadku 

napájení hl. m. Prahy elektřinou apod.), 

• dílčí dosažené výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací daného zaměření 

(např. projekt č. 2A-1TP1/065 „Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům 

dlouhodobého výpadku přenosové soustavy České republiky s cílem zvýšení bezpečnosti 

obyvatel“ nebo projekt č. TA04020970 s názvem „Potenciál biomasy jako energetického 

zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva a jiné) [9, 10, 11].  

Zásadním inovativním prvkem oproti zmiňovaným aktivitám, který tento postup 

přináší, je ucelený přístup při stanovení jednotlivých kategorií důležitých objektů pro potřeby 

vyšších územních samosprávných celků na základě realistického scénáře výpadku elektrické 

energie zpracovaného příslušným distributorem elektrické energie. Vzhledem k tomu, že ne 

všechny vytipované kategorie jsou v rámci území stejného významu, obsahuje tento postup 

rovněž jednotný způsob pro určování priorit těchto objektů, a to podle jejich významu ve vztahu 

k zajištění kontinuity chodu postiženého území touto nežádoucí událostí a potřeb jeho 

obyvatelstva.   

Mezi základní atributy novosti tohoto postupu patří především:  

• stanovení typového/návodného scénáře výpadku elektrické energie pro území vyšších 

územně samosprávných celků vycházejícího z realistických znalostí a zkušeností energetiků 

(tj. provozovatele přenosové soustavy a rovněž i provozovatelů distribučních soustav), 

• určení kategorií (sektorů) a návazných odborných oblastí (podsektorů) nezbytných pro 

zajištění kontinuity chodu území a potřeb jejího obyvatelstva v návaznosti na stanovený 

scénář výpadku elektrické energie, 

• stanovení priorit důležitosti pro jednotlivé kategorie a odborné oblasti včetně kritérií pro 

jejich naplnění konkrétními objekty, 

• přímé zapojení reprezentace bezpečnostního managementu území při zpracování 

potřebných dat.   
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3  VLASTNÍ POPIS POSTUPU 

 

Postup kategorizace a prioritizace objektů nezbytných při obnově dodávek elektrické 

energie představuje jeden z efektivních nástrojů pro podporu prosazování stanovených cílů 

v rámci koncepčních a strategických dokumentů České republiky se zaměřením na oblast 

výkonu státní správy v oblasti elektroenergetiky. Cílem tohoto nástroje je usnadnit pracovníkům 

na úseku bezpečnosti a krizového řízení proces rozhodování o výběru objektů a nastavení jejich 

pořadí pro obnovu dodávek elektrické energie tak, aby byly v co největší možné míře zajištěny 

základní potřeby obyvatelstva na postiženém teritoriu a současně byla zajištěna kontinuita 

elementární provozuschopnosti neboli funkceschopnosti tohoto území. Výstupem aplikace 

tohoto postupu je tedy přehled vybraných kategorií objektů včetně stanovení jejich prioritního 

postavení pro potřeby obnovy dodávky elektrické energie. Vlastní metodická procedura se 

skládá ze čtyř základních částí:  

• Typový scénář obnovy: Typový scénář obnovy napájení území elektrickou energií po 

poruše typu Blackout – vstupním impulsem celého postupu je realistický scénář poruchy 

vedoucí k déletrvajícímu výpadku elektrické energie na území vyššího územně 

samosprávného celku. Nedílnou součástí tohoto scénáře je nejen popis příčiny vzniku 

poruchy a jejího průběhu, ale především kvalifikovaný odhad nezbytných předpokladů pro 

následné zajištění obnovy této strategické komodity. Je třeba si však uvědomit, že níže 

uvedený scénář lze považovat za typový a tedy inspirativní, jelikož jeho konečná podoba 

může být do jisté míry odlišná na základě místních specifik každého regionu, pro který 

bude zpracováván.  

• Kategorizace objektů: Určení kategorií objektů nezbytných pro obnovu dodávek elektrické 

energie v území – tato část postupu je zacílena na určení kategorií objektů (sektorů) a 

následně odborných oblastí (podsektorů), jež budou nadále uvažovány pro obnovu 

dodávek elektrické energie v době, kdy disponibilní množství elektrické energie není 

dostatečné pro všechny koncové spotřebitele na daném území. Hlavním kritériem pro 

určení těchto objektů a odborných oblastí je schopnost zabezpečení dodávky služeb a 

výrobků nezbytných pro zajištění životních potřeb obyvatelstva postiženého území, jeho 

základní funkceschopnosti, a to v návaznosti na životní, strategické a další významné 

zájmy celého státu.  

• Prioritizace skupin objektů: Určení prioritních skupin kategorií objektů nezbytných pro 

obnovu dodávek elektrické energie v území – výčet výše určených kategorií objektů 

(sektorů) a odborných oblastí (podsektorů) může být značně rozsáhlý s výskytem celé řady 

prvků majících odlišný význam či důležitost z hlediska zajištění potřeb obyvatelstva a 

zachování kontinuity chodu území. Na straně druhé je třeba brát v potaz i síťovou 

strukturu a charakteristiku těchto infrastrukturních systémů a z ní vyplývající vzájemné 

vazby, které mají skrze kaskádové a synergické efekty kumulativní dopady na celý 

systém.  

• Určení kritérií prioritních skupin: Stanovení souboru kritérií pro zařazení objektů pro 

zajištění obnovy dodávek elektrické energie v území do prioritních skupin – potřebným 

předpokladem pro naplnění jednotlivých prioritních skupin relevantními zástupci určených 

kategorií objektů je vydefinování souboru kritérií pro jejich určení. Tato kritéria mohou 

nabývat kvalitativní, ale i kvantitativní podoby. Smyslem těchto kritérií je zachování určité 

míry objektivity, standardizace a jednotnosti při určování prvků prioritních skupin, a to 

bez ohledu na konkrétní geografické či jiné podmínky.  

Vzhledem k rozsahu článku bude stručně popsána jenom kategorizace a prioritizace 

objektů a samotné určení prioritních skupin v sektoru energetiky.  
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3.1  Určení kategorií nezbytných objektů pro obnovu dodávek elektrické energie 

v území 

 

Hlavním účelem kategorizace nezbytných objektů pro zajištění stabilní dodávky 

elektrické energie je získání ucelené informace o tom, kdo je na území kraje  důležitý z hlediska 

zajištění základních životních potřeb obyvatelstva včetně maximální možné míry zachování 

kontinuity chodu tohoto území. Na základě znalosti tohoto seznamu je následně možné vydat 

distributorům elektrické energie pokyny pro postup při znovuobnovení těchto dodávek, resp. 

zajištění stabilní dodávky elektrické energie, a to v souladu s preferencemi zástupců 

bezpečnostního managementu území, který je reprezentován hasičským záchranným sborem 

kraje v součinnosti s krajským úřadem.   

Níže uvedený přehled kategorií objektů je potřeba vnímat do značné míry jako 

návodný a inspirativní, jelikož ne všechny vyšší územní samosprávné celky jsou z hlediska 

institucionálního zastoupení zcela totožné. Z tohoto důvodu je nutno předpokládat, že v celé 

řadě případů se může jednat o určité zvláštnosti, které jsou zcela atypické, resp. specifické 

pouze pro jedno (popř. dvě nebo tři apod.) určité území. Nicméně z hlediska potřebného 

zevšeobecnění s cílem plošné využitelnosti je následující kategorizace plně dostačující a zaručuje 

jednotný přístup včetně možnosti vzájemného porovnání mezi jednotlivými regiony navzájem. 

 

Tabulka 1 

Vybrané kategorie a odborné oblasti nezbytných objektů k zajištění obnovy dodávek 

elektrické energie [12, 13, 17] 

 
Kategorie objektů 

Kategorie Odborná oblast Jednotlivé objekty 

Energetika 

Elektroenergetika 
Dispečinky, výrobny elektřiny, 

elektrické stanice 

Teplárenství 

Dispečinky, zdroje tepelné energie, 

předávací stanice, rozvodné tepelné 

zařízení 

Plynárenství 

Dispečinky, kompresorové, předávací 

a regulační stanice, zásobníky plynu, 

uzávěry 

Sektor ropy a ropných 

produktů 

Dispečinky, rafinérie, objekty 

významných provozovatelů (např. 

ČEPRO, MERO), čerpací stanice 

pohonných hmot včetně čerpacích 

stanic dopravců 

Kolektorové sítě Kolektorové sítě Dispečinky 

Vodní hospodářství 

Úprava vody a 

zásobování pitnou vodou 
Vodojemy, úpravny vody 

Distribuce vody 

Dispečinky a další objekty 

provozovatelů vodohospodářské 

infrastruktury 

Distribučně kritické 

manipulační uzly 

Čerpací a přečerpávací stanice, 

manipulační uzly 

Nakládání s odpadními 

vodami 

Čistírny odpadních vod, čerpací 

stanice na přečerpávání odpadních 

vod 
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Pokračování tabulky 1 

Kategorie objektů 

Kategorie Odborná oblast Jednotlivé objekty 

Zdravotní a sociální 

péče 

Zdravotnická zařízení 

Objekty poskytovatelů lůžkové péče 

(v nichž je poskytována akutní, 

následná nebo dlouhodobá péče), 

polikliniky, hemodialyzační centra 

(pokud nejsou součástí nemocnice), 

rehabilitační ústavy, transplantační 

kliniky (pokud nejsou součástí 

nemocnice), dětské domovy pro děti 

do 3 let věku, hospice, objekty 

Státního zdravotního ústavu 

Zařízení sociální péče 

Domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem, týdenní 

stacionáře, azylové domy, domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, 

domy na půl cesty, chráněné bydlení 

Ostatní Lékárny 

 

Součástí kategorizace strategických objektů pro zajištění stabilní dodávky elektrické 

energie na území kraje budou i subjekty provozující prvky kritické infrastruktury, které se na 

tomto území nacházejí [12, 13, 17]. Úplný výčet kategorií je součásti publikace Východiska  

zajišťování stabilní dodávky elektrické energie. 

 

3.2  Určení prioritních skupin kategorií objektů nezbytných pro zajištění stability 

dodávek elektrické energie v území 

 

Přehled určených kategorií objektů (sektorů) a odborných oblastí (podsektorů) 

v předchozí kapitole je značně rozsáhlý. Je však třeba si uvědomit, že jednotlivé kategorie mezi 

sebou nabývají odlišný význam či důležitost z hlediska zajištění potřeb obyvatelstva a 

zachování kontinuity chodu území. Toto hledisko platí nejen mezi kategoriemi navzájem, ale i 

v rámci jedné kategorie. Z tohoto důvodu byly všechny tyto prvky rozděleny do prioritních 

skupin.  

Určení jednotlivých prioritních skupin vychází z kombinace několika faktorů ve vztahu 

k předmětnému objektu v rámci stanovené kategorie a odborné oblasti a typovému scénáři 

obnovy napájení území elektrickou energií po poruše typu Blackout.  

Mezi tyto faktory patří zejména:   

• zajištění základních potřeb obyvatelstva, 

• zajištění základních funkcí území, 

• závažnost dopadu v případě přerušení dodávek elektrické energie,  

• vliv délky přerušení elektrické energie ve vztahu k zajištění funkce objektu, 

• potřeba rychlosti obnovení dodávky elektrické energie, 

• objektivní posouzení primárního, sekundárního a terciárního vlivu výpadku dodávky 

elektrické energie na systém. 

Základním předpokladem by mělo být pravidlo, že stupně vyšší priority by měly 

zahrnovat vždy menší počet objektů než stupně priority nižší. Tzn. že z hlediska četnosti se 

objem prioritních skupin bude zvětšovat v souladu s klesající prioritou skupiny objektů 

nezbytných pro zajištění obnovy dodávek elektrické energie v území. Dalším předpokladem je 
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hodnocení a posouzení primárního vlivu výpadku dodávky elektrické energie a současně 

sekundárních a terciárních vlivů skrze vzájemné vazby systému. 

S využitím základní klasifikace vazeb a relevantního matematického modelování byl 

identifikován postup pro kategorizaci jednotlivých sektorů a podsektorů zohledňující již 

zmiňovaný primární, sekundární a terciární vliv výpadku sektoru energetiky (makroskopický 

pohled), resp. dodávky elektrické energie (mikroskopický pohled) skrze vzájemné vazby 

systému. Z makroskopického pohledu by měl být proces identifikace a prioritizace postupně 

vázán na sektory (viz Tabulka 2 a Obrázek 1). 

 

Tabulka 2 

Makroskopický pohled na postup identifikace a prioritizace sektorů [13] 

 

1. Veřejná správa 
4. Zemědělství a 

potravinářství 

7. Zdravotní a 

sociální péče 
10. Kolektorové sítě 

2. Školství 5. Nouzové služby 
8. Vodní 

hospodářství 
11. Finanční služby 

3. Odpadové 

hospodářství 
6. Průmysl 9. Energetika 

12. Komunikační a 

informační systémy 

 

 

 
 

Obr. 1 

Makroskopický pohled na postup identifikace a prioritizace sektorů [13] 
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Z mikroskopického pohledu by měl být proces identifikace a prioritizace postupně 

vázán na podsektor (viz Tabulka 3 a Obrázek 2). 

 

Tabulka 3 

Mikroskopický pohled na postup identifikace a prioritizace sektorů [13] 

 
1.  Státní správa 11. Hasičský 

záchranný sbor ČR 

21. Plynárenství 31. Technologické 

prvky pro satelitní 

komunikaci 

2.  Samospráva 12. Ostatní jednotky 

požární ochrany 

22. Městská / krajská 

veřejná doprava 

32. Technologické 

prvky pro 

poštovní služby 

3.  Vězeňská služba 13. Policie ČR 23. Úprava vody a 

zásobování 

pitnou vodou 

33. Distribučně 

kritické 

manipulační uzly 

4.  Ostatní subjekty 

zahrnuté do 

krizového nebo 

havarijního plánu 

kraje 

14. Městská policie 24. Chov zvířat 34. Technologické 

prvky sítí pro 

rozhlasové a 

televizní vysílání 

5.  Integrovaný 

záchranný systém 

15. Průmyslové 

provozy 

25. Železniční 

doprava 

35. Finanční služby 

6.  Zdravotnická 

zařízení 

16. Sektor ropy a 

ropných produktů 

26. Nakládání 

s odpadními 

vodami 

36. Technologické 

prvky pevné sítě 

elektronických 

komunikací 

7.  Zařízení sociální 

péče 

17. Výroba potravin 27. Distribuce vody 37. Technologické 

prvky mobilní sítě 

elektronických 

komunikací 

8.  Ostatní 18. Teplárenství 28. Silniční doprava 38. Krematoria a 

kafilerie 

9.  Záchranná služba 19. Elektroenergetika 29. Letecká doprava 39. Kolektorové sítě 

10. Školská zařízení 

zařazená 

v krizových 

plánech 

20. Odpadové 

hospodářství 

30. Distribuce 

potravin 
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Obr. 2 

Makroskopický pohled na postup identifikace a prioritizace sektorů [13] 

 

Po zohlednění všech prezentovaných skutečností byl v rámci dalšího procesu 

identifikace a prioritizace vytvořen základní a obecní přehled prioritních skupin objektů (viz 

Tabulka 4). 

 

Tabulka 4 

Přehled prioritních skupin [11, 12, 13, 17] 

 

Priorita Popisy 

1. stupeň 

Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá bezprostřední 

ohrožení lidských životů či zdraví, bezprostřední hrozbu hromadného úhynu 

zvířat ve velkochovech (např. drůbežárnách), narušení dodávek pitné vody, 

narušení produkce základních potravin, narušení provozu prvků kritické 

infrastruktury, významné narušení bezpečnosti nebo nevratné škody na 

životním prostředí. 

2. stupeň 

Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá s delším 

časovým odstupem ohrožení lidských životů či zdraví, hrozbu hromadného 

úhynu zvířat ve velkochovech, narušení přečerpávání odpadních vod, 

narušení bezpečnosti, vysoké škody na majetku nebo závažné škody na 

životním prostředí. 

3. stupeň 
Objekty, u nichž přerušení dodávek elektrické energie vyvolá značné škody 

na majetku nebo má zásadní omezující vliv na chod společnosti. 
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3.3  Stanovení souboru kritérií pro zařazení objektů pro obnovu dodávek elektrické 

energie v území do prioritních skupin 

 

Uvedený soubor kritérií je třeba chápat jako orientační a současně typově návodný. 

Vždy je však potřeba při konkrétním procesu přiřazování objektů do prioritních skupin přihlížet 

k specifickým podmínkám prostředí takovéto realizace. Rovněž by uvedené priority měly 

respektovat výsledky jednání Výboru pro civilní nouzové plánování ve věci kritické 

infrastruktury, které tyto prvky řadí do nejvyšší priority. Dále je třeba respektovat zejména 

geografické, technologické a společenské faktory, jež zásadním způsobem ovlivňují konečnou 

podobu vytipovaných objektů nezbytných pro efektivní obnovu dodávek elektrické energie při 

události typu Blackout podle stanoveného scénáře. V tomto případě se tedy předpokládá délka 

výpadku dodávky elektrické energie neboli čas bezproudí do okamžiku zahájení obnovy těchto 

dodávek 32 h, tedy necelé dva dny. Níže uvedená kritéria vycházejí z praxe a poskytnutých 

podkladů pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, které byly poskytnuty 

Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje [17, 18, 19]. Pro jeho rozsah budou zde prezentovány jenom skutečnosti 

týkající se kritérií pro objekty priority 1–3 sektoru energetika. 

 

Tabulka 5 

Přehled kritérií pro objekty priority 1 v sektoru energetiky [18, 19] 

 
Kategorie 

(sektor) 

Odborná oblast 

(podsektor) 
Soubor typových kritérií 

Energetika 

Elektroenergetika 

Prvky pro výrobny elektřiny:  

- výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 

nejméně 500 MW 

- výrobna poskytující podpůrné služby s celkovým 

instalovaným výkonem nejméně 100 MW 

- dispečink výrobce elektřiny 

Prvky pro přenosovou soustavu:  

- elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 

110 kV 

- technický dispečink provozovatele přenosové soustavy 

Prvky pro distribuční soustavu:  

- elektrické stanice DS typu 110/10 kV, 110/22 kV a 110/35 kV 

- technický dispečink provozovatele DS   

Teplárenství  

Teplárenské prvky (elektrárny, teplárny či výtopny) 

zajišťující výrobu tepelného výkonu, včetně jeho vyvedení 

a dispečerského řízení s přímou návazností na zdravotnická 

zařízení, popř. zásobující touto komoditou minimálně 

správní území ORP 

Plynárenství 

Plynárenské prvky určené pro regulaci vstupního přetlaku 

plynného média na nižší výstupní přetlak, a to o velmi 

vysokém tlaku nad 4 Mpa 

Ropa a ropné 

produkty  

Prvky podílející se na výrobě, skladování, přepravě a 

distribuci ropy a ropných produktů včetně významných 

poskytovatelů těchto služeb a v neposlední řadě určených 

čerpacích stanic pro případ vzniku krizové situace typu 

narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 
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Tabulka 6 

Přehled kritérií pro objekty priority 2 v sektoru energetiky [18, 19] 

 
Kategorie 

(sektor) 

Odborná oblast 

(podsektor) 
Soubor typových kritérií 

Energetika 

Teplárenství  

Teplárenské prvky (zejména administrativní sídlo 

poskytovatele služeb v oblasti teplárenství, doplňkové 

výrobní zdroje či zdroje lokálního významu s menším 

výkonem – kotelna, teplárna, výtopna a dálkový horkovod) 

zajišťující výrobu tepelného výkonu, včetně jeho vyvedení 

a dispečerské řízení 

Plynárenství 

Plynárenské prvky (zejména administrativní sídlo 

poskytovatele služeb v oblasti plynárenství a předávací 

regulační stanice plynu o tlaku 0,4 – 4 Mpa)   

Ropa a ropné 

produkty  

Významné čerpací stanice s negarantovanou distribucí 

PHM, avšak významné z hlediska kapacitní velikosti, 

geografické dostupnosti a materiálně technické 

vybavenosti   

 

Tabulka 7 

Přehled kritérií pro objekty priority 3 v sektoru energetiky [18, 19] 

 
Kategorie 

(sektor) 

Odborná oblast 

(podsektor) 
Soubor typových kritérií 

Energetika 

Plynárenství 
Plynárenské prvky (ostatní předávací regulační stanice 

plynu)   

Ropa a ropné 

produkty  

Ostatní čerpací stanice s negarantovanou distribucí PHM  

 

 

4 HLAVNÍ REPREZENTANTI KONCOVÝCH UŽIVATELŮ 

 

Tento metodický postup definuje principy a formalizovaný postup pro určení 

důležitých objektů včetně jejich prioritního pořadí na úrovni vyššího územně samosprávného 

celku při obnově dodávky elektrické energie s cílem zajištění maximální míry kontinuity chodu 

tohoto území a potřeb jeho obyvatelstva. Tento postup je určen k přímému využití pro orgány 

územní samosprávy reprezentující bezpečnostní management. Tento seznam objektů však musí 

být následně verifikován s provozovatelem přenosové soustavy a zároveň příslušným 

provozovatelem distribuční soustavy, aby nedošlo k přetížení sítě.  

K jejímu uplatnění dojde v rámci připravenosti zájmového území na hrozbu v podobě 

výpadku elektrické energie definovaným typovým scénářem obnovy napájení při poruše typu 

Blackout. V rámci tohoto scénáře se předpokládá rozpad přenosové soustavy s přerušením 

dodávek této komodity do distribuční sítě a dále ke koncovým spotřebitelům v rozsahu 32 h do 

zahájení činnosti pro její obnovu.  

Koncoví uživatelé tohoto postupu jsou rozděleni do dvou základních skupin, a to na: 

• Primární uživatele, 

• Sekundární uživatele.  

První uvedená skupina představuje hlavní nositele aplikující doporučený metodický 

postup určování kategorizace a prioritizace důležitých objektů. Tato skupina odpovídá za 
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relevantnost dat a konečný výsledek a je reprezentována bezpečnostním managementem území 

v kraji, resp. orgány krizového řízení. Následné využití těchto výstupů by mělo být reflektováno 

v příslušných krizových plánech daného kraje (tzv. výkonná role).  

Druhá neboli sekundární skupina může představovat široký výčet kooperujících 

subjektů, jejichž součinnost je založena pouze na bázi konzultační, a to v případě potřeby na 

výzvu primárních uživatelů (tzv. konzultační role).  

Pro potřeby tohoto postupu se bezpečnostním managementem území rozumí orgány 

krizového řízení zařazené do skupiny primárních uživatelů. Komplexní výčet koncových 

uživatelů tohoto postupu je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 8 

Přehled koncových uživatelů metodického postupu kategorizace a prioritizace objektů 

v území [13] 

 
Skupina uživatele Koncový uživatel metodického postupu 

Primární 

(role výkonná) 

Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, resp. 

územně příslušné krajské ředitelství HZS ČR a jeho struktury. 

(hlavní postavení v rámci bezpečnostního managementu území pro  

aplikaci postup kategorizace a prioritizace objektů) 

Zaměstnanci místní samosprávy (krajského úřadu, popř. Magistrátu hl. 

m. Prahy) na úseku bezpečnosti a krizového řízení. Jedná se 

o zaměstnance, kteří mají v rámci popisu pracovní činnosti stanoven 

výkon aktivit směřujících k zajištění bezpečnosti obyvatelstva na 

svěřeném území včetně zajištění kontinuity jeho chodu. 

(vedlejší postavení v rámci bezpečnostního managementu území pro 

aplikaci postup kategorizace a prioritizace objektů) 

Sekundární 

(role konzultační) 

Příslušníci a zaměstnanci základních a ostatních složek integrovaného 

záchranného systému. 

Zaměstnanci ostatních úseků místní samosprávy (krajského úřadu, popř. 

Magistrátu hl. m. Prahy), popř. obecních / městských úřadů. 

Zástupci provozovatele přenosové soustavy a příslušného provozovatele 

distribuční soustavy. 

Zaměstnanci ostatních subjektů zabývající se problematikou bezpečnosti 

a krizového řízení.  

 

Za úplně samostatnou a zvláštní skupinu cílových uživatelů tohoto postupu lze 

považovat reprezentanty akademické obce se zaměřením na bezpečnostní obory, kteří uvedené 

poznatky mohou nejen využít v rámci své pedagogické činnosti, ale zároveň se jimi dále 

zabývat na poli vědy a výzkumu. 

 

 

5  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z POSTUPU 

 

Hlavním cílem článku a vytvořeného postupu bylo popsání přístupu pro stanovení 

důležitých objektů v rámci zájmového území a následně jejich kategorizace a prioritizace ve 

vazbě na obnovení dodávky elektrické energie v případě dlouhodobého výpadku neboli 

blackoutu. Předmětný přístup umožní identifikaci klíčových infrastrukturních prvků potřebných 

pro zajištění funkční kontinuity území a naplňování potřeb obyvatelstva. 
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Postup ve své podstatě navazuje na řadu aktivit, jejichž cílem bylo do jisté míry 

hledání způsobů určení takovýchto objektů pro případ modelování a simulace reálného 

uplatnění hrozby rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie. Za inovativní prvek 

metodického postupu lze proto považovat návrh uceleného procesního postupu stanovení 

jednotlivých kategorií důležitých objektů a jejich priorit pro potřeby vyšších územních 

samosprávných celků stanovených na základě vytvořeného scénáře výpadku elektrické energie. 

V rámci popisu uplatnění postupu byli formulováni koncoví uživatelé, kteří byli 

rozděleni do dvou skupin dle jejich významu a postavení v rámci přípravy území na hrozbu 

v podobě výpadku dodávky elektrické energie, resp. z hlediska obnovy těchto dodávek. 

Především však zde je definován doporučený proces přímého využití tohoto postupu v praxi.  

Aplikace výše uvedeného metodického postupu by měla v uvedené oblasti pomoci 

následujícím činnostem: 

• Vytvořit konkrétní kategorizovaný seznam klíčových prvků pro obnovení dodávky 

elektrické energie včetně jejích prioritizace, a to na úrovni všech vyšších územně 

samosprávných celků, 

• Stanovit potřeby dodávky elektrického výkonu nezbytného pro zajištění nebo obnovu 

provozu daných prvků, 

• Vymezit typové situace výpadku dodávky elektrické energie různého rozsahu a různých 

příčin pro jednotlivé vyšší územně samosprávné celky, 

• Formulovat východiska a základní rámec pro postup při znovuobnovení dodávek 

elektrické energie včetně možnosti plánovité přípravy ostrovních provozů, 

• Formulovat územní energetické koncepce v souladu s reálnými možnostmi z hlediska 

procesu obnovy dodávek elektrické energie včetně přístupu k plánovité procesní přípravě 

ostrovních provozů na daném území, 

• Zvýšit povědomí odborné, ale i laické veřejnosti o složitosti a předpokládaném procesu 

obnovení dodávky elektrické energie v území [13]. 

 

 

Poděkování 

Rádi bychom poděkovali všem organizacím a jejich zástupcům, kteří se podílejí na plnění úkolu 

v rámci pracovní skupiny Národního programu energetické odolnosti, bez kterých by tato 

publikace nemohla vzniknout. Jedná se zejména o zástupce následujících organizací: 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Národního bezpečnostního úřadu, Správy státních hmotných rezerv, 

zástupce společností MERO, a.s., ČEPRO, a.s., ČEPS, a.s. a NET4GAS, s.r.o., ČEZ Distribuce, 

a.s., PREdistribuce, Teplárenského sdružení ČR, Hasičského záchranného sboru hlavního 

města Prahy, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Magistrátu hlavního města 

Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Publikace byla zpracována za podpory grantového projektu VI20152019049 "RESILIENCE 

2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury", 

podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v letech 2015–2019. 
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