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Stručný medailonek autora/profesní životopis:  
Absolventka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Bezpečnostní 
plánování. Od roku 2011 pracuje jako specialistka krizového managementu na 
Magistrátu hl. m. Prahy. Podílí na zpracování Krizového a Havarijního plánu hl. m. 
Prahy, přípravě podkladů pro jednání Bezpečnostní rady a Krizového štábu  
hl. m. Prahy, přípravě a organizaci cvičení orgánů krizového řízení hl. m. Prahy a 
dalších. 

 
 

Abstrakt:  
Cvičení na téma „BLACKOUT 2014 - rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hl. 
m. Prahy“, se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 jako štábní cvičení orgánů krizového řízení, 
složek integrovaného záchranného systému a dalších vybraných organizací (ČEPS, 
a.s., PREdistribuce, a.s., PT, a.s., PP distribuce, a.s., PVK, a.s. apod.). Vznikl tak 
velmi rozsáhlý fond informací k této problematice.  
Ze cvičení mimo jiné vyplynulo, že hl. m. Praha v současné době nedisponuje 
náhradním zdrojem elektrické energie. Jako nejpřijatelnějším řešením se jeví Krizový 
ostrovní provoz se zdroji na území hl. m. Prahy, který by zajistil bazální potřeby 
dodávek elektřiny pro fungování subjektů umožňujících základní chod státu a města, 
orgánů krizového řízení, subjektů zajišťujících chod kritické infrastruktury a subjektů 
či objektů zajišťujících alespoň základní životní potřeby obyvatel města a osob na 
území města se nacházejících. 
Cílem prezentace je seznámit přítomné s některými poznatky ze cvičení BLACKOUT 
2014, především pak se zaměřením na Krizový ostrovní provoz.  
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