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• prověření postupů při vyhlášení a řešení stavu 
nouze v elektroenergetice 
 

• aktivace služby EMS/Copernicus 
 

• zhodnocení vhodnosti použití pro potřeby 
cvičení 

CÍLE CVIČENÍ 



VÝCHOZÍ SITUACE 

• výchozí stav energetické soustavy ČR 
• výpadek vedení velmi vysokého napětí V452 

v důsledku větrné smrště 
• výkonová nerovnováha 
• aktivace krizového štábu ČEPS 
• další náhlá změna počasí, bouřková fronta 
• výpadek vedení velmi vysokého napětí V402 

v důsledku požáru pod vedením 
• lokální black-out krajů PU a HK 

(300 000 obyvatel bez elektřiny) 



• vyhlášení stavu nouze v energetické 
soustavě ČR 

• diagnostika distribuční sítě ČEZ Distribuce 
• obnova výkonové rovnováhy 
• obnova vedení 110 kV 
• obnova vedení 400 kV 
• odvolání stavu nouze ES ČR 

ŘEŠENÍ VZNIKLÉ SITUACE 



FOTODOKUMENTACE VZNIKLÉ SITUACE 



POTŘEBA MAPOVÝCH PODKLADŮ 

• vymezení zasaženého území v rámci ČR 
a příslušných krajů 

• lokalizace poruch na distribučním vedení 
energetické soustavy 
• administrativní hranice 
• intravilány obcí (počty obyvatel) 
• distribuční síť (vedení, sloupy, rozvodny …) 
• příjezdové komunikace 

 



DATA A SOFTWARE 

• DMU25 
• RETM25, RETM50 
• ZABAGED 
• letecké snímky 

 
• ArcGIS for Desktop Basic 10.2 



LOKÁLNÍ BLACK-OUT KRAJŮ PU a HK 



LOKALIZACE OBLASTÍ BEZ DODÁVKY 
ELEKTŘINY 

• béžovou barvou jsou 
označeny oblasti 
s přerušenou dodávkou 
elektřiny v den D 
 

• v době cca 9.00 až 
19.00 hod   
     



• Evropská unie provozuje služby systému pro 
Globální monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES/Copernicus) 

• součástí GMES/Copernicus jsou data na podporu 
krizového řízení při živelných katastrofách 
a humanitárních krizích 

• služba EMS je poskytována ve dvou režimech: 
RUSH MODE (urgentní požadavky) a NON RUSH 
MODE (dlouhodobější řešení)    
     

GMES/Copernicus 



• přesná definice zájmového 
území 

• souřadnicový systém 
• volba výstupního produktu 
• poskytnuté datové vrstvy 
• kontaktní údaje 
• …..  

Aktivační formulář NON-RUSH Modu 
Service Request Form (SRF) 



Výsledný produkt – mapové výstupy 

• ftp přístup 
• formát PDF, JPG, TIFF 
• full color, A1, 300 dpi 
• WGS 84 zone 33N 



Průvodní formulář výsledného produktu 







PŘÍNOS SLUŽBY GMES/Copernicus 

• krizový štáb kraje získal detailní přehled o místě 
poruchy a o rozsahu zasaženého území 

• rychlost odezvy výstupu informací na výpadek ES 
zcela vyhovuje pro potřeby cvičení 

• výstup je názorný a srozumitelný i pro neodborníky 
v elektroenergetice 

• formát výstupu a kvalita tisku vyhovuje danému 
účelu, tj. rozhodování krizového štábu o dalším 
postupu 

• na základě specifikovaných požadavků byla 
obdržena vhodná mapová kompozice, obsah a náplň 



FOTODOKUMENTACE CVIČENÍ 
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Děkuji Vám  
za pozornost 
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Pavel Sedlák 
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