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Je možno prezentovat : 

Odborná přednáška  

–  matematika na vyšší úrovni 

–  odkazy na fyzikální zákony ….. 

Popularizační přednáška  

–  bez matematiky 

–  odkazy zdroje (tisk, internet) ….. 



Blackout 

Energie – nevyrovnaná 

energetická bilance 

„=“ 



Energie je vzácný zdroj 

• Moderní energie vytvořila prosperitu 

• Bez energie přestane být dostupné prakticky 
všechno, co dnes považujeme za běžnou 
součást života, někdy dokonce za přirozené 
právo: 
– Pitná voda 

– Potraviny  

– Teplo 

– Hromadná doprava 

– Zdravotní péče  

– … 



Je energie na světe dostatek ? 

Energie je dostatek, ale na „nesprávných místech“ 

v „nesprávnou dobu“. 

Příkon záření slunce dopadajícího na povrch 

zemské atmosféry činí 1 373 W/m2 



Trocha historie 

• Na začátku byla jediným zdrojem energie 
potrava (pro práci lidských svalů) a prakticky 
všechnu energii lidé vynakládali na to, aby si 
potravu opatřili.  

 

• Pak se naučili používat sílu zvířat. 
 

• Začali využívat oheň (spalovali biomasu). 
 

• Ještě před 150 lety byly hlavními zdroji energie 
síla svalů a spalování dřeva , dnes představují 
méně než 1%. 



Několik čísel 

• V současné době žije na Zemi více než 7 miliard obyvatel s 
průměrným ročním přírůstkem 1,3%. 

 

• Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu. 79% světové 
populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská 
Amerika). Přírůstek této populace je 1,6% ročně, až polovina 
obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let 

 

• nejméně 2 miliardy této populace nemá přístup k elektřině 
– Při zachování současných trendů bude v roce 2030 stále              

1.4 miliardy lidí bez elektřiny 

– V Indii je bez přístupu k elektřině 600 miliónů lidí, na rozdíl od Číny, 
kde 98% lidí přístup k elektřině má 

 

• 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě 

• 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění 

• 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2 US $/den.  



Naše civilizace je na energii závislá 

2 koňské síly= 1.47 kW 

…protože 



Je nás stále více  

+ 200 tisíc lidí za den 



Světová populace stále roste  

+ 200 tisíc lidí za den, průměrná spotřeba 

energie 50 kWh/den, potřebuji výkon 2 kW 

400 MW 



ENERGETIČTÍ OTROCI 

• Průměrný světoobčan potřebuje na pokrytí 

svých energetických potřeb 20 „energetických 

otroků“ 

–20 nepřetržitě pracujících lidí 

–V USA mezi 50 a 100 

–V Bangladéši je k dispozici méně než 

jeden 

• Celodenní dřinu jednoho člověka nahradí 

100g uhlí 

• Moderní kombajn = 5000 pracujících lidí 

• Velká lokomotiva = 100000 pracujících lidí 



Energie a kvalita života 

• Objektivní 

indikátory  

 

NEVÝZNAMNÁ  

korelace s roční 

spotřebou na hlavu 

nad 100 GJ 

• Subjektivní 

indikátory  

 

V podstatě  

ŽÁDNÁ  

korelace s roční 

spotřebou na hlavu  

12 Zdroj: Václav Smil, Energetické změny – Mýty a skutečnosti 



Bangkok, hustota dopravní spotřeby 100 W/m2 

 



Hong Kong, hustota bytové spotřeby 

3.000 W/m2 

14 www.vsb.cz Zdroj: Václav Smil, Energetické změny – Mýty a skutečnosti 







200 000 TWh 



Jeden ze scénářů - elektřina 
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Čím je elektrizační soustava 

charakteristická ? 

Výpadek elektrizační soustavy znamená výpadek nebo výrazné 

omezení provozu ostatních energetických soustav. 

Elektrickou energii nelze v „čisté podobě“ akumulovat, platí, že 

potřebná energie musí být v daný moment vyrobena. 



Elektrizační soustava a její 

provoz je i záležitost politická. 

Dokončení elektrifikace Československa 1960. 

 

Československá socialistická republika (ČSSR) byl oficiální název 

Československa od 11. července 1960.   

Sověty + Elektrifikace = Komunismus  



Elektrizační soustava a její 

provoz je i záležitost politická 

ale i osobní 

Jaké má důsledky výpadek elektrického proudu v 

domácnosti ? 

…….. 

Co vše nefunguje, co nám chybí ? 



Energetika a společnost  

Energie jsou dnes nedílnou součástí každodenního života 

Bezpečné a spolehlivé dodávky jsou považovány za samozřejmost 

Energetická koncepce vymezuje dlouhodobý rámec,  

 aby bylo možné tyto předpoklady naplnit  

Blíží se black-out, 

bude tma ?! 



Co je to blackout ? 

Blackout - rozsáhlý výpadek elektřiny. 

Pro moderní společnost, jejíž hladký chod do značné míry na dodávkách 

elektrické energie závisí, představují velký problém.  

Vzniká zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě a 

mohou postihnout i území několika států.  

Na rozdíl od jiných komodit musí být u dodávek elektřiny v každém 

okamžiku vzájemně vyrovnána bilance výroby a spotřeby elektrické 

energie.  

Vznik nerovnovážného stavu např. v důsledku poruchy části přenosové 

soustavy může vyvolat dominový efekt.  

Blackoutu často předchází rozpad elektrizační soustavy a 

vznik ostrovních provozů.  

U dostatečně velkých ostrovních provozů s dostatečným regulačním 

výkonem a vyrovnanou bilancí výroby a spotřeby lze ostrovní provoz 

udržet až do doby opětovného připojení k elektrizační soustavě.  



 

 

 

 

 

 

 

 
„Ve středoevropském časovém pásmu přestala elektrická energie 

fungovat v 15 hodin 16 minut 22 vteřin letního času. Byl pátek 

17.dubna, datum od kterého se měla počítat nová historie lidstva.“ 

Ondřej Neff, TMA 

 
Román, který od svého vzniku budí pozornost. Autor vykresluje barvitý obraz 

společenských katastrof, které by nastaly, kdyby ze světa zmizela elektřina jako 

technicky fungující síla. Budování obnoveného středověku, ve kterém vítězí 

pověra nad věděním je onou „tmou“ a ukazuje, jak křehká je naše civilizace a 

jak snadno by se mohla zhroutit. 

1998 

Právě román Tma se stal iniciací pro založení 

volného sdružení Blackout Academy. 



Blackout může být „náhodný“ 

nebo úmyslný 



? 
! 

Achilova pata naší civilizace 



Dasný 10. září 2004 

protáhne se ? 



Dasný 10. září 2004 

trefí se  ? 



Dasný 10. září 2004 

přeleze ? 



Nestabilní zdroje – riziko pro systémy 

 

Vyráběný výkon v Severním Německu nemůže téct přímo 

na Jih, protože chybí vedení v Německu 

  

Tak, jak si výkon hledá cestu nejmenšího odporu přes 

Polsko a Českou republiku, kde tečou „kruhové toky“  

 

Přeplnění a přetížení sítí: systém již byl provozován za 

hranicí fyzických limitů 

Vysoké riziko poruch systému: potenciálně s hrozivými 

následky, dokonce hrozí blackouty 

Transakce uvnitř Německa ohrožují sousední systémy 

Zdroj: ČEPS, a.s.  



Hrozil někdy blackout ?? 



Energetická krize 1979 

„Vzrostlo materiální i duchovní bohatství země," prohlásil prezident 

Gustáv Husák ve svém novoročním projevu pro rok 1979. 



Energetická krize 1979 

–  Konec roku 1978 byl ve znamení teplého, téměř jarního počasí. Na 

 Silvestra se denní teploty pohybovaly kolem +10°C, v jižních Čechách 

 dokonce až +15° 

–  Přes severočeské příhraniční hory se studený vzduch začal přelévat právě v 

 noci na Nový rok a v průběhu dne se pak šířil přes českou kotlinu na celé 

 území republiky.  

–  Došlo k nebývalému ochlazení rychlostí až 3 °C / 1 h, například na Ještědu 

 klesla teplota o 26 °C během 24 hodin a ve Frenštátu pod Radhoštěm 

 dokonce o 30,5 °C.  

–  Pokles teploty byl doprovázen i změnou větru, z teplého jihozápadního 

 proudění o rychlosti 15-20 m/s na čerstvý ledový severozápadní vítr o 

 rychlosti 30 až 45 m/s.  

–  Dvacetistupňové mrazy vytrvaly na většině území republiky cca do 10. ledna, 

 ve druhé dekádě se zmírnily na teploty okolo -10 °C.  



Energetická krize 1979 

–   Energetická i dopravní kalamita prakticky pro celé Československo. 

 

–   Veškeré vytěžené a většinou i nekryté uhlí na skládkách okamžitě zamrzlo         

 prakticky v celém objemu.  

 

–   Zamrzlo také uhlí a koks ve stovkách železničních vagónů. 

 

–   Během několika desítek hodin tak elektrárnám začalo docházet palivo. 

 

 

 

–  Beskydští záchranáři hned první lednový den zaznamenali několik 

 smrtelných úrazů turistů, náhlý mráz totiž změnil svahy Beskydy ve smrtící 

 skluzavku. Beskydská horská služba v této zimě zaznamenala rekordní 

 počet  obětí, v nevinně vyhlížejících horách zahynulo 15 lidí.      



Energetická krize 1979- opatření 

–  Omezení dodávek elektrické energie ve prospěch nejnutnější výroby a 

 technologií - především vytápění budov apod., a v rámci celé republiky  

 byly vyhlašované regulační stupně v odběru elektřiny.  

 

–  Například regulační stupeň č. 10 ukládal podnikům snížit v určenou  hodinu 

 spotřebu energie na technologické minimum. 

 

–  Například v Severomoravském kraji se mezi konkrétními opatřeními 

 objevilo omezení vytápění veřejných místností (hotely, kina, restaurace 

 apod.) na max. 16 °C.  

 

–  Teplá voda na sídlištích byla dodávána jen každý druhý den. 

 

–  6. ledna bylo omezeno vysílání Československé televize jen na dobu po 

 19. hodině, od 8. do 15. ledna dokonce až od 20:30.  

 

–  Ve školách byly od 8. ledna vyhlášeny uhelné prázdniny, které byly 11. 

 ledna prodlouženy až do 29. ledna. 

 

–  Začátek pracovní doby v úřadech a administrativě tam, kde to bylo z 

 důvodu dopravy možné, byl posunut až na osmou nebo devátou hodinu. 



Energetická krize 1979- důsledky 

Energetická krize na začátku roku se stala také 

podnětem pro zavedení letního času od 1. dubna.   

O možnosti blackoutu se nehovořilo (anglické slovo), mluvilo se o 

energetické krizi. 

 

Soustava MIR - Soustava byla založena v roce 1963. Později se tato 

soustava řízená z pražského dispečinku napojila v Mukačevu ještě na 

ukrajinskou síť Sovětského svazu a na Maďarsko, které bylo ještě 

připojeno na Rumunsko a dále Bulharsko.  



Nouzový stav přenosové soustavy  

25.7.2006 
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Stav nouze 

            

 „Je stav, který vznikl v ES v důsledku:   

- Havárie na zařízeních pro přenos elektřiny 

- Ohrožení celistvosti PS, její bezpečnosti a spolehlivosti 

 provozu.  

- Při stavech nouze je provozovatel PS oprávněn využívat  v 

nezbytném rozsahu výrobních a odběrných  zařízení 

odběratelů bez ohledu na smlouvy  uzavřené mezi účastníky 

trhu s elektřinou. 

- Při vyhlášení stavu nouze je náhrada škody a ušlého zisku 

vyloučena“. 

  (výňatek z § 54 zákona č. 458/2000 sbírky) 



Manažerské kroky 

 

 

 

            

13:00 - Schází se krizový štáb ČEPS a vyhlašuje  

  STAV NOUZE. 

 

14:00 - Stav nouze vyhlášen společně s regulačními stupni 

  2,3,4,5. 

 

18:00  - Zrušen RS č. 4 a 5. 

 

23:00  - Odvolán STAV NOUZE, zrušen RS č. 2 a 3 , 

  vyhlášen RS č. 1. 

 



Regulační stupně 

 

 

 

            

 č.1 – striktní dodržování odběrových diagramů  

 č.2 – snížení 80 MW do 30minut 

 č.3 – snížení +480 MW do 30minut 

 č.4 – snížení +400 MW do 4 hodin po vyhlášení 

 č.5 – snížení +250 MW do 4 hodin po vyhlášení  

  výpis z provozní instrukce č.820-2 Regulační plán ES ČR. 

 



Rozbor - příčiny 

 

 

 

            

• Extrémní klimatické podmínky v celé Evropě - atypické stavy a 

přetoky výkonů,  zvýšené nároky na PS. 

 

• Změna přeshraničních toků výkonu o 900 MW během dvou hodin 

způsobená mimo jiné výpadky vedení do Itálie.  

 

• Výpadek vedení Hradec-Mírovka – přetržení fázového lana. 

 

• Destrukce vysokofrekvenční tlumivky v rozvodnách Čechy Střed a 

Krasíkov  

 – překročení jmenovité zatížitelnosti při vysoké teplotě okolí.  
  



Dopady poruchy 

 

 

 

            

Žádnému spotřebiteli v ČR nebyla přerušena dodávka 

elektřiny ! 

 
Omezení velkých spotřebitelů dle platných  

regulačních stupňů. –  600 MW 

 

Omezení vyvedení výkonu v důsledku poruch : 
Tušimice II    Prunéřov I 

Počerady    Mělník III 

Ledvice     Vřesová 

Tisová     Dukovany 

    Dalešice    Dlouhé Stráně  

 

Maximální omezení výroby – 3000 MW 



Bilance elektrické energie dne 25.7.  

Přenosová soustava Elektrárny Velcí spotřebitelé 

Snížení 

výroby 
Snížení 

spotřeby 

Import 

elektřiny 

Rovnováha !!! 

7 % 
2 % 



Co zvyšuje riziko blackoutu ?? 

Naše přenosová síť byla budována západo-

východním směrem. 

 

Potřebné toky výkonu jsou severo-jižním 

směrem. 



Zatmění Slunce 20.3.2015 



Jaký bude mít zatmění Slunce vliv na energetiku ? 

■ Ve slunečných dnech má průběh výroby z FVE tvar paraboly 

■ Pokles intenzity slunečního záření je zjednodušeně přímo 

úměrný zakrytí slunečního kotouče 

■ Na území ČR dosáhne zatmění až 73 % zakrytí slunečního 

kotouče 

■ V Evropě je instalováno 87 GW ve fotovoltaických 

elektrárnách; jejich geografické rozložení i výkonová skladba 

se značně liší 

■ 20. března 2014 byl v Evropě jasný den 



Rozdělení instalovaného výkonu ve FVE  

v Evropě 

CZ
DE

IT

W
EST

EAST

Německo:  38 GW 
Itálie:    18 GW 
Španělsko:   4 GW 
Francie:      4 GW 
Řecko:      3 GW 
Belgie:      2 GW 
Česká rep.:   2 GW 
Rumunsko:   1 GW 
Bulharsko:    1 GW 



Skutečná výroba FVE v ČR 



Vlastně se nic nestalo 

■ Reakce naší soustavy na snížení (o 700 MW) a následné zvýšení (o 

1000 MW) výroby ve FVE během zatmění slunce byla velmi dobrá. 

 Byla zřejmá připravenost jednotlivých TSO 

 Propojené soustavy pracovaly s posílenou výkonovou rezervou 

 Kritérium N-1 nebylo porušeno 

 Kvalita regulace byla nadprůměrná 

 Okamžitá hodnota ACE ČR dosáhla maximálně ± 250 MW 

 Odchylka kmitočtu nepřesáhla 50 mHz 

 



Reakce evropských institucí 

   Místopředseda Evropské komise Maroš Ševčovič během své návštěvy v 

 Praze sdělil, že zatmění bylo skvělým příkladem, proč Evropa potřebuje 

 Energetickou Unii. 

 

    ACER volá po koordinovanější regulaci větrného proudění tak, aby 

 nemělo vliv na dokončení jednotného trhu s elektřinou. 

 

   Některé členské země oznámily plány na dosažení individuálních cílů    

 pro proudění větrů. 

 

   Některé východní členské země upozornily na hrozbu křížových dotací 

 do proudění větrů a na rozdílnou kapacitu plic svých populací. 

 

   Nejmenovaný EU senior official řekl: „Během příštího zatmění budeme 

 koordinovat úsilí všech obyvatel Evropské Unie k harmonizovanému 

 proudění směrem k obloze, čímž se dráha Měsíce mírně vychýlí a k 

 zatmění nad Evropou vůbec nedojde“. 



Elektromobilita vs. výroba elektřiny 

Brutto spotřeba s elektromobilitou
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Dopady na energetický mix 
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1x 1.500 MW inst. JE 
8000 h 

4.500x 2 MW inst. VtE 
1300 h 

4.500ha x 0,2 kW p. FVE 1000 h 

54 



Neplánované toky výkonu 

způsobující úzká místa 

•-Onshore installations

•-Offshore wind park
cluster until 2015

•-Bulk power flow

•-Bottleneck

• Bulk DC power   

flow at rated line 

capacity

•-Onshore installations

•-Offshore wind park
cluster until 2015

•-Bulk power flow

•-Bottleneck

• Bulk DC power   

flow at rated line 

capacity



Příčiny vzniku kritických situací v PS ČR 
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Přebytek 

výroby 

Poptávka po 

importu 

OZE + odstavování JE + pomalá výstavba sítí v Německu + jednotná zóna DE-AT 

 = problém pro přenosovou soustavu ČR 



OZE a výstavba přenosových vedení v Německu 

• EnLAG (2009) – zákon na výstavbu 

přenosových sítí v Německu.  

• Nárůst výkonu a výroby OZE v Německu 

nedoprovází adekvátní výstavba přenosových 

vedení! 

 

Zdroj: Monitoringbericht 2013, 2014 – Bundesnetzagentur (Německý regulátor sítí)  

Němečtí provozovatelé PS odhadují plnění plánu v roce 2016 na pouhých 40% 

 - před rokem byl odhad ještě na 50 % 

1887 km vedení do 

roku 2015 

Q3/2014 postaveno 

pouhých 23% vedení! 

Původní plán 

Realita 



Zdroj: GeoBasis-DE /BKG 

Rozložení větrných elektráren v Německu 

Instalovaný výkon 

větrných elektráren 

Méně než 200 MW 

Od 200 do 400 MW 

Od 400 do 1000 MW 

Od 1000 do 2500 MW 

Více než 2500 MW 

Žádné větrné elektrárny 



Enormní výroba větrných parků v Německu na přelomu 

roku 2014/2015 

• 30 000 MW - výroba větrných parků v Německu 

• 11 300 MW - export Německa ve směru jihovýchod  

• Nedostatečná přenosová infrastruktura ve směru sever - jih 

-  7 700 MW - toky mezi Německem a Rakouskem  

- z toho až 70 % elektřiny teklo přes okolní soustavy 

 

 

     Hrozila kritická situace v PS ČR ! 
 

• Tranzit přes přenosovou soustavu ČR po opatřeních 3 400 

MW 



7300 MW 

1600 MW 

1700 MW 

2700 MW 2900 MW 

Přebytek 

výkonu 

Nedostatek 

výkonu 

Situace 11.12.2014 - 16. obchodní hodina 

1140 MW 

Obchody 

Redispečink 

Skutečnost 

  600 MW 

Saldo D-1 

Saldo ID 

Během dne byl 

redispečink v 

rozmezí 300 – 1000 

MW 

7570 MW 

1350 MW 

3890 MW 

-2440 MW 

110 MW 

390 MW 

-4700 MW 

-510 MW 

-2300 

MW 

5700 MW 

-830 MW 

5100 MW 

-1580 MW 

710 MW 

720 MW 

-2800 MW 

-510 MW 

-2300 MW 

Během dne bylo 

MRA  v rozmezí  

640 – 1140 MW 

500 MW 

Během dne byl 

redispečink v 

rozmezí 200 – 870 

MW 

TenneT: 

• Interní 

redispečink až 

600 MW 

• Rekonfigurace 

v rozvodnách: 

Conneforde, 

Landesbergen

, EmdenB, 

Pleinting, 

Mecklar, 

Redwitz 

• Snížení 

výroby 

elektrárny 

Irsching na 0 

jako 

redispečink s 

APG 

PSE: 

Zrušení 

plánovaných 

prací na vedení 

Mikulowa-

Lesniow 

ČEPS: 

Rekonfigurace v 

rozvodně Hradec 



Přebytek 
výroby 

Umělá 
poptávka 

Situace 2.1.2015 – použití redispečinku na korekci obchodů mezi SRN a 

Rakouskem 

Očekávané 

přetoky 

Redispečink 

Reálné přetoky 

Obchody 

! ! ! 

0 MW 

100 MW 3200 MW 

7300 MW 

1000 MW 
3000 MW 

3500 MW 

2100 MW 

2000 MW 

! 
N-1 

! 
N-1 

700 MW 

300 MW 

2750 MW 

1750 MW 

2500 MW 

1600 MW 







Dopady instalace PST 



Jsme připraveni na blackout ?? 



 

CVIČENÍ BLACKOUT 2014 
  26. únor 

  
 

Jiří Hradecký 
PREdistribuce, a.s. 



• Hasiči 

• Záchranka 

• Policie,Armáda 

• Dopravní podnik 

• Praž. teplárenská 

• Praž. plynárenská 

• Vodaři 

• Hygienická stanice HMP 

• SŽDC 

• ČEPS, a.s. 

• PRE distribuce 

• ČTÚ 

 

ÚČASTNÍCI CVIČENÍ  
  
 





 

Hlavní město Praha – 1 246 780 

Středočeský kraj – 420 000 

Celkem – 1 666 780 

 

Na území Prahy došlo k výpadku o velikosti 

1100 MW 





SCÉNÁŘ CVIČENÍ  
  
 



Základní chyba !!! 

Neomezená výroba z obnovitelných zdrojů 

bez akumulace 



Je možno zabránit blackoutu ?? 

Smart grids 

Řízené netradiční zdroje 

Akumulace 

Záložní zdroje 

Kontrola toků PS 







Tradiční sítě Smart Grids
Elektromechanické Digitální

Jednosměrná komunikace (pokud existuje) Dvousměrná výměna informací

Stavěny pro centralizovanou výrobu elektřiny Umožňují připojení decentralizovaných výroben elektřiny

Radiální topologie Síťová topologie

Několik málo senzorů k monitorování chování 

sítě 

Monitory a senzory rozmístěné po celé síti, síť a minimální 

monitorování dění v síti se monitoruje sama
Manuální obnova po poruše Poloautomatická obnova po poruše, eventuálně proces 

"sebehojení"
Náchylné k poruchám a výpadkům Adaptivní ochrana a izolace postižené části sítě

Manuální kontrola prvků sítě Vzdálený monitoring a kontrola prvků sítě

Omezená kontrola nad toky v síti Plná kontrola nad toky v síti

Vyloučení zákazníka Aktivní zahrnutí zákazníků

Existence pouze národních standardů Harmonizovaná regulace (např. v rámci EU)



Proč byla budována propojená elektrizační 

soustava ? 

Jsou Smart Grids možnou obranou před útoky 

teroristů ? 

Kdo potřebuje Smart Grids ? 





Přečerpávací VE Dlouhé Stráně  



Záložní zdroj JE Temelín  



Záleží na výkonu i na rychlosti připojení 

Záložní zdroje 





Přesnost předpovědí 

 Nadchody a vyvýšené chodníky vyřeší problém 
dopravy ve městech. 

 

 

 Scientific American 1913 



Dnešní realita 

Přesně naopak 



Děkuji Vám za pozornost 


