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Pracoviště krizové připravenosti ZZS Sčk, p.o.

Cvičení Blackout 2018

 Taktické cvičení

 příprava složek IZS, orgánů a subjektů podílejících se na 

provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací

Teoretická (štábní) část

 Praktická část

 Téma

„Narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu“

 Termín

 4. – 5. září 2018
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Blackout 2018 - subjekty

 Krajský úřad

ORP + Obce nad 5000 obyv.

 IZS
HZS, ZZS, PČR

 ČEZ Distribuce, a.s.

 ČEPS, a.s.

 CETIN, a.s.

 NAKIT s.p.

 Středočeské vodárny, a.s.

 KHS

 KVS

 SSHR

 KVV

 Řízení letového provozu

 SŽDC

 Alpiq generation, s.r.o.

 ČEPRO, a.s.

GazNet, s.r.o.
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Přenosová soustava ČR

Vedení 400 kW

Vedení 220 kW

Elektrárna

Rozvodna

Popis zařízení
ČR 

celkem

Vedení 400 kV (km) 3 735

z toho dvojité a vícenásobné (km) 1 371

Vedení 220 kV (km) 1 909

z toho dvojité a vícenásobné (km) 1 038

Vedení 110 kV (km) 84

z toho dvojité a vícenásobné (km) 78

Rozvodny 400 kV (-) 28

Rozvodny 220 kV (-) 14

Rozvodny 110 kV (-) 1

Transformátory 400/220 kV (-) 4

Transformátory 400/110 kV (-) 49

Transformátory 220/110 kV (-) 21

Transformační výkon (MVA) 22 450
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Distribuční soustava ČR

Distribuční společnost

ČEZ Distribuce, a. s.

E.ON Distribuce, a. s.

PREdistribuce, a. s.

Hl. m. Praha, Roztoky u Prahy

Distribuční společnost Délka vedení VVN (km) Délka vedení VN (km) Délka vedení NN (km)

ČEZ Distribuce, a. s. 9 789 49 697 97 985

E.ON Distribuce, a. s. 3 176 21 754 38 837

PREdistribuce, a. s. 202 3 829 7 750
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Situace

Výpadek vedení Landesbergen -Wehrendorf  (Německo)

Fyzické přetížení vedení          kaskádovité vypínání ochranami 

Elektrárny v ČR (frekvence větší než 50,2 Hz)        regulačních opatření

odpojení od sítě a přechod na vlastní spotřebu           pokles frekvence

Obnovitelné zdroje energie se opět připojují k síti        opětovné zvýšení frekvence

Nastává periodické kmitání frekvence (jojo efekt)         odpojení dalších klasických 

elektráren od sítě

Elektrárny se již nedaří připojit k síti           

Blackout

Postižena je část ČR, včetně okolních států
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Situace po výpadku – Energetika ( předpoklad )

 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
zdroj a lokální distribuční soustava automaticky                                    

odpojeny od sítě

automatické spuštění záložních zdrojů         

(dieselgenerátory)

 řízené odstavení všech bloků 

kontrola odstavených zařízení a stavu rozvoden

příprava najíždění bloku č. 8

najetí bloku č. 8 a plné obnovení napájení vlastní spotřeby dalších bloků a 
pomocných provozů elektrárny

po souhlasu ČEZ-D najetí dalších bloků a připojení do soustavy 110 kV dle 
plánu obnovy napájení objektů KI a dalších v soustavě ČEZ-D

bloky El. KL v plném provozu v ostrovním režimu – cca 3 hod. po výpadku
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Blackout                               Blackout + 3 hod.
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Kategorizace subjektů - stav po zapojení priority 1

kategorie/priorita 1 2 3

energie 6 41

vodní hospodářství 122 7

zdravotní a sociální péče 40 21 39

nouzové služby 33 47 3

doprava 6

samospráva a veřejná správa 27 15

odpadové hospodářství 6 8 1

školská zařízení 22

zemědělství a potraviny 16 18 17

operátoři 3

prvky KI 25
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NAKIT
Národní agentura pro komunikační a informační technologie

 Radiokomunikační síť PEGAS – region Střední Čechy

4 x rádiová ústředna (RSW) – umístěné v objektu, který je 
zálohován stacionárním dieselagregátem

30 rádiových základnových stanic (RBS)

přenosová síť

 Blackout

V případě výpadku napájení jsou RBS napájené              
ze záložních baterií - provoz cca 6 hodin.

V případě přerušení přenosové cesty přechází do tzv.
izolovaném režimu (tj. spojení je funkční pouze v pokrytí 
dané RBS).
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CETIN
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 provozuje největší telekomunikační síť včetně infrastruktury v ČR
mobilní sítě

 pevné sítě

 datové služby

 pokrývá 99,6 % populace - 6 000 základnových stanic
 pevných technologií

mobilních technologií (GSM, UMTS, LTE a CDMA)

 Po výpadku elektrické energie – lokality zálohovány 

akumulátory podle významnosti lokality 240 - 480 min.
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ČEPRO

 ochraňování zásob státních hmotných rezerv

 přeprava a skladování ropných produktů 

 velkoobchodní prodej pohonných hmot

 provoz sítě 199 čerpacích EuroOil
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ČEPRO

Důležité technologie a sklady jsou zcela soběstačné při výpadku el.energie 

bez ohledu na jeho délku - dieselagregáty

Přechod skladů na záložní zdroj je měsíčně testován, čtvrtletně pak test s 

plnou zátěží po dobu několika hodin

Sklady disponují podnikovou JPO s přímým spojením na KOPIS    

komunikační technologie nezávislé na mobilní síti

Čerpací stanice EuroOil nedisponují vlastními záložními zdroji, smluvně 

dodání dieselagregátu, na který je v části sítě ČS již připravena přípojka

Výdej zásob ze SSHR je zajištěn prostřednictvím karet KRIZE na všech 

čerpacích stanicích EuroOil
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ZZS Středočeského kraje, p.o.

ZZS je tvořena Krajským ředitelstvím a 11 oblastními středisky

celkem je na území Sčk kraje dislokováno 42 výjezdových 

stanovišť ZZS (84 výjezdových skupin) 

v areálu nemocnice Kladno je se nachází:

 Krajské ředitelství ZZS

 Zdravotnické operační středisko ZOS

 Pracoviště krizové připravenosti

 Výjezdové stanoviště Kladno
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Cvičení Blackout 2018 – ZZS Sčk

 Analýza stavu připravenosti ZZS Sčk, p.o.                    

na dlouhodobý výpadek elektrické energie                    

a prezentace výstupů

 Praktická část

 prověření funkčnosti dieselagregátu v budově      

ředitelství ZZS Kladno a ověření předpokládané    

spotřeby PHM

 ověření dopravní dostupnosti a možnosti tankování         

do zásobníku náhradního zdroje
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ZZS Sčk - záložní zdroje

Stav v okamžiku výpadku

VS vlastní diesel-agregát

VS externí diesel-agregát

VS pouze UPS
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ZZS Sčk - Blackout

Stav 10 hodin po výpadku

VS vlastní diesel-agregát

VS externí diesel-agregát

VS mobilní agregát (energovozidlo)
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Blackout 2018 – praktické výstupy

 Zkouška dieselagregátu v budově ZZS Kladno

 agregát v chodu po dobu 10 hodin pro zajištění ZOS (plný 

provoz), výjezdové stanoviště Kladno (omezený provoz)

 agregát plně funkční, reálná spotřeba PHM odpovídá 

předpokladům = 24 hodin

Při napájení na dieselagregát omezené chlazení servrovny ZOS

 Možnost přečerpání do nádrže dieselagregátu ZZS Kladno

 Provedeno pracovníky firmy ČEPRO, a.s.

 Místo dostupné pro nákladní vozidlo ČEPRO, přečerpání

do zásobníku možné
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Blackout 2018 – zhodnocení připravenosti

Energetika

ZOS a výjezdová stanoviště s dieselagregátem – zajištěn chod všech 

důležitých systémů

Výjezdová stanoviště bez dieselagregátu – nelze dobíjet sanitní vozidla a 

ruční RDST

Opatření - Úprava elektrorozvodů a instalace přípojky pro možnost napojení 

výjezdového stanoviště na externí zdroj

Pohonné hmoty

ZZS nedrží zásoby PHM ( pouze nádrže vozidel či dieselagregátů )

Opatření - Dovoz PHM vlastními prostředky v omezeném množství nebo 

externím subjektem
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Blackout 2018 – zhodnocení připravenosti

Spojení

Analogová radová síť ZZS

Všechny body systému ( vysílače, RDST ) zálohovány el. zdrojem – výdrž 3 – 4 dny

ZOS

Příjem tísňového volání na lince 155

Operační řízení výjezdových skupin pomocí analogové radiové sítě
• Podmínkou je doplnění PHM do diesel-agregátu pokud nedojde k obnovení dodávky el. Energie ( kat. 1)

• Po výpadku mobilních operátorů v provozu pouze analogová rádiová síť za předpokladu funkčních 

převaděčů signálu a pevné linky za předpokladu funkčních ústředen

Výjezdové skupiny

Základnové RDST analog. zálohovány el. zdrojem - výdrž 3 – 4 dny

Vozidlové RDST analog. napájeny z autobaterie vozidla
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Blackout - závěry

Výpadek elektrické energie v horizontu cca 24 hodin (až 72 

hodin pokud bude zajištěna dodávka PHM pro dieselagregát 

ZOS) výrazně nenaruší provozuschopnost základních 

systémů ZZS Sčk

 provoz tísňové linky 155

 spojení RDST analog. (operační řírení výjezdových skupin)

 schopnost zásahu výjezdových skupin

Při výpadku základních komunikačních systémů ( telefon, 

datové spojení, Matra-Pegas) může být problematické

zajištění spojení mezi operačními středisky složek IZS
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Děkuji za pozornost


