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Schéma přenosové soustavy ČR



ČEPS jako významný subjekt kritické 
infrastruktury (KI) ČR

 ČEPS provozuje přenosovou soustavu (PS), která je páteří 
elektrizační soustavy ČR

 Hlavní úkoly:
– zajištění přenosu elektřiny 
– zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické 

energie v každém okamžiku 
– údržba, obnova a rozvoj zařízení PS 
– zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR

na trhu s elektřinou v EU
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Příklad: kritická situace v prosinci 2011
hrozící blackoutem

?

?

?

2000 MW

500 MW

?

Místa potenciálních blackoutů



Nápravné opatření: TSC

■ Členové: 13 evropských TSO

■ Cíl: Přispět k lepšímu zvládání nepříznivých provozních stavů 
vzniklých zejména v důsledku integrace větrných zdrojů 
a rostoucí intenzity mezinárodního obchodování

■ Aktivity:

 Společná platforma pro výměnu dat 
a bezpečnostní analýzy a společná 
provozní opatření (CTDS)

 Spolupráce ve strategických 
oblastech

 Operativní informační a varovný
systém (RAAS) TSC + SEPS 



ČEPS jako subjekt KI
• Význam pro zajištění

• bezpečnosti státu
• fungování ekonomiky, výrobních, nevýrobních systémů 

a služeb 
• fungování veřejné správy 
• základních životních potřeb obyvatelstva

• Poškození nebo narušení PS má dopady
• hospodářské
• politické
• sociální
• psychologické

• Proto: plán krizové připravenosti KI



Integrovaný systém fyzické ochrany



Spolupráce s Armádou ČR 
a bezpečnostními sbory

 Nevojenské objekty důležité pro obranu státu – velmi 
dobrá spolupráce s místně příslušnými KVV 

 Úloha moderní armády při ochraně KI

 Dohoda o spolupráci při řešení mimořádných událostí 
a krizových situací mezi HZS a ČEPS – prosinec 2009

 Dohoda o vzájemné spolupráci PČR a ČEPS – únor 2010



Testování krizových a havarijních plánů 
v praxi
 Obrana a ochrana objektů možného napadení 

a nevojenských objektů důležitých pro obranu státu: 
výborná spolupráce s krajskými vojenskými velitelstvími 

 Spolupráce s IZS – testování pravděpodobných scénářů 
útoku

 Plánování přeshraničních cvičení 
 HORIZONT 2012 – SEPS (koordinovaný útok na 

přeshraniční vedení a hraniční rozvodny)
 DRILL 2014 – 50HzT (havárie přeshraničního vedení)



Testování plánů krizové připravenosti KI
v praxi (společná cvičení)



Závěry

 Nezbytnost politického tlaku na soulad mezi 
výstavbou RES (v Německu) a stavbou linek

 Ochranná opatření ČEPS: posílení sítí, stavba 
transformátorů s řízeným posuvem fáze, 
mezinárodní spolupráce

 Význam těsné spolupráce energetického sektoru
a bezpečnostních složek.

 Nezbytnost podpory vlastníků a provozovatelů KI 
ze strany státu

 Nezastupitelná úloha vzdělávání a výcviku
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