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Při přípravě cvičení Blackout PRAHA 2014 se vycházelo z následujících předpokladů: 

 

- Dlouhodobý výpadek elektrické energie představuje velmi vážnou krizi se 
zásadními dopady na chod postižené oblasti.  
 

- Lze však již dopředu přesně odhadnout, jaké oblasti života budou zasaženy, a 
tedy předem připravit úkoly pro zasahující složky IZS a další organizace - vybrané 
subjekty kritické infrastruktury. Je možné jednat hned, na nic nečekat. 
 

- Výpadek elektrické energie na dobu do 72 hodin je spíše „zbožné“ přání, které by 
v praxi bylo nejspíše překonáno.  

 
- Je rovněž nanejvýše pravděpodobné, že území, které by výpadkem bylo postiženo, 

by bylo větší, a lze tedy předpokládat mnohem závažnější dopady.  
 

- Stát by nečinně nepřihlížel, ale svými orgány by se při řešení krize intenzivně 
angažoval.  
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- MHMP však tímto cvičením chce deklarovat vlastní uvědomění si vážnosti  
 

- Vedení hlavního města Prahy po pečlivém zhodnocení výsledků cvičení na základě 
stanovených cílů bude žádat stát o pomoc  
 

- Rozsah postižení je takový, že některé zasažené segmenty nebyly vědomě do 
přípravy zahrnuty 

 
- Součinnost a spolupráce s Ústředním krizovým štábem byla jen minimálně 

  
- Začátek tohoto cvičení, které mělo rovněž zjistit rozpor mezi požadavky na 

zachování bazálních činností města a současnými schopnostmi sil IZS 
reagovat na vzniklý stav při výpadku elektrické energie na celém území Prahy. 
Počet příslušníků HZS, MP, PČR zcela zřejmě nedostačuje, svolání AČR je mimo realitu 

 

Určení bazálních funkcí Prahy (a velkoměst ČR) 

 

Během přípravy cvičení byly určeny jako bazální tyto funkce: 

 

1. Řízení města: ochrana a zajištění funkčnosti základních objektů, objektů krizových 

štábů, dispečinků; 

2. Bezpečnost: dopravně pořádková služba, kriminalita, ostraha řídicích objektů; 

3. Spojení a informovanost obyvatel: funkčnost mobilních operátorů, spolehlivost a 

funkčnost rádiové sítě, TV, rozhlas, systém varování obyvatelstva, tištěná média, 

informační letáky, využití pošty k jejich distribuci; 

4. Doprava: průjezdnost, dopravní obslužnost; 

5. Dodávky energií: elektřina (náhradní zdroje), PHM, SSHR, dovoz a výdej; 

6. Voda, teplo, potraviny, kanalizace, rozvoz a výdej pitné vody, kanalizace;   

7. Zdravotnictví a ústavy sociální péče; 

8. Potravinové řetězce a jejich funkčnost;  

9. Odpadové hospodářství: komunální a nekomunální odpad (první tři dny nepředstavuje 

zásadní problém).  
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Hlavní závěry:  

1. Řešíme krizi dle zákona, míst toho, aby zákony odpovídaly povaze krize 

(kvalita spojení pro řídící štáby je diskutabilní  - Brusel GSM) 

 

2. Krizový štáb MHMP získal cvičením velké zkušenosti 

3. Jsme schopni i do takto závažné krize „míchat“ politiku 

4. Stát ztratil kontrolu nad strategickými komoditami (voda, plyn apod.) 

5. Řada soukromých firem ignoruje povinnost ze zák. 240/2000 o krizovém 

řízení,  politici nemají páky si vymoci součinnost těchto subjektů 

 

6. Mobilní operátoři nejsou schopni zajistit spojení v delším časovém horizontu  

Tmobile nabízí řešení situace, což je velmi pozitivní změna v přístupu 

 

7. Nemocnice – ostrůvky pozitivní naděje či ještě větší komplikace – 13 000 nemocných, 

primátor nemá pod svojí kontrolou žádnou nemocnici 

8. Nutno upravit některé legislativní normy tak, aby bylo možné lépe nasadit složky 

IZS, zvážit jejich počty ve službě (MP 2500, dá 500, 196 hasičů) 

9. Nemožnost svolání AČR po pracovní době a její větší využití pro řešení krize  

10.  Nedostatečné zásoby nafty pro náhradní zdroje, jejich zásobování je neprověřeno 

11. PREdi potřebuje nejméně jeden krizový ostrovní provoz (KOP), má zpracován 

Plán prioritních dodávek elektřiny po odstranění příčiny jejího výpadku 

 

Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP) ignoroval požadavek HMP řešit 

některé zásadní problémy na úrovni vlády cestou  BRS (Mělník, Alpik), a dokonce 

označil cvičení za protiprávní. 

 

 


