BRK-03-2015P-03P
Cvičení Blackout 2016
pro: jednání bezpečnostní rady kraje č. 3/2015 dne 14. 10. 2015
zpracoval(a): J. Murárik
předkládá: J. Murárik

počet stran: 2
počet příloh: 3

Popis problému:
Usnesením 18/02/2015/BRK Bezpečnostní rada kraje uložila členu BRK Janu Murárikovi,
aby ve spolupráci se složkami IZS a JE Dukovany naplánoval štábní cvičení na téma
Blackout na jaro 2016.
Návrh řešení, zdůvodnění:
výpadek v zásobování elektřinou řádově desítek hodin až několik dnů postihuje negativně
širokou oblast života společnosti. Jsou funkčně vyřazeny systémy a služby považovány
v normálním životě za samozřejmost. Naše přetechnizovaná civilizace by byla tímto stavem
značně zasažena. Jelikož v Evropě i ve světě byly zaznamenány případy blackoutu je důvod
se na tento stav připravovat. V novodobé historii již ČR stavům směřujícím k blacoutu čelila.
Po konzultaci s odborníky přenosové soustavy ČEPS, distribuční sítě E.ON a ČEZ JE
Dukovany byl jako námět zvolena živelní pohroma (vichřice), která poškodila vedení jak
přenosové tak i distribuční sítě. Následkem je Blacout na území 3 okresů kraje (JI, ZR, TR).
Zaměření cvičení:
1. Plánovací a přípravná část – u vybraných subjektů v plánovacím procesu cvičení
vyhledat slabá místa a provést možnou nápravu před cvičením
2. Technická část – docílit vzájemné poznání jednotlivých kompetencí organizací ČEPS,
EON distribuce a ČEZ EDA a ČEZ EDU, ČEZ distribuce. Vzájemná součinnost při
opravě a „nahození“ normálního provozu a zásobování el energií – startovací role
EDU + EDA
3. Akceschopnost složek IZS – přednostní zásobování PHM, potravinami a vodou,
činnost při ochraně zdraví, života a majetku občanů
4. Ochrana obyvatelstva – stanovit zaměření na ochranu obyvatelstva, především
nejslabších a nejzranitelnějších skupin. Zásobování vodou, potravinami apod.
5. Příprava obyvatelstva – publikační činností zvýšit vědomosti a dovednosti samospráv
a občanů v případě vzniku Blackoutu
Součástí cvičení bude i informační kampaň, která bude mít za cíl popsat stav, který může být
Blacoutem vyvolán a základní doporučení k činnostem, které mohou tento stav zmírnit.
Za účelem zpracování a provedení cvičení navrhuji pracovní skupinu ve složení dle přílohy 1.
Cvičící subjekty jsou uvedeny v příloze 2. Provozní scénář pak v příloze 3.
Časově by bylo cvičení jednodenní s operačním skokem 24 hodin. Společně s Krajem
Vysočina by cvičilo ORP Jihlava – Magistrát města Jihlavy.

Stanoviska:
Navržená účast členů pracovní skupiny byla se všemi projednána se souhlasným
stanoviskem.
Navržené účast cvičících subjektů byla se všemi projednána se souhlasným stanoviskem.
Návrh usnesení:

1

Bezpečnostní rada kraje
souhlasí
1. s návrhem řešení a provedením cvičení dle materiálu BRK-03-2015-03P
2. s návrhem personálního naplnění pracovní skupiny dle materiálu BRK-03-2015-03P
př. 1
3. s navrženými subjekty, které se budou cvičení účastnit dle materiálu BRK-03-201503P př. 2 a provozním scénářem dle materiálu BRK-03-2015-03P př.3
ukládá
1. J. Murárikovi - koordinovat činnost pracovní skupiny pro přípravu cvičení
2. členům BRK podporovat dle svých kompetencí činnost pracovní skupiny
3. členům BRK, vedoucím základních složek IZS, spolupracovat dle pokynů
koordinátora při přípravě dokumentace cvičení a jeho provedení
odpovědnost: členové BRK
termín: 30. 6. 2016
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