KRIZOVÝ PLÁN
MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN
OPERAČNÍ PLÁNY
10.11.
NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU
NEBO TEPELNÉ ENERGIE VELKÉHO ROZSAHU

OBSAH

STRANA

A. ZÁKLADNÍ ČÁST
1. Stručný popis krizové situace na území ORP...............................................................................................................................................3
2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním obvodu ORP ......................................................................................................4
2.1

Životy a zdraví .....................................................................................................................................................................................................4

2.2

Jiné možné dopady KS ........................................................................................................................................................................................5

3. Prověření preventivních opatření pro řešení krizové situace ……..…………………………………...……………………………………..7
B. PROVÁDĚCÍ ČÁST
4. Postupy a opatření řešení krizové situace ....................................................................................................................................................7
4.1

Při vzniku krizové situace ....................................................................................................................................................................................7

4.2

Při obnově území postiženého krizovou situací ...................................................................................................................................................9

C. PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Příloha č. 1 Právní normy a prováděcí předpisy.........................................................................................................................................10
Příloha č. 2 Přehled spolupracujících resortů správních úřadů ...............................................................................................................10
Příloha č. 3 Použité zkratky…………………………………………………………………………………………………………………….……..….11
Identifikační údaje - *) .............................................................................................................................. ......................................................12
List aktualizace - *) .........................................................................................................................................................................................13
Poznámkový list - *) …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 14

A. ZÁKLADNÍ ČÁST
1. Stručný popis krizové situace na území ORP
Elektrická energie
Události působící v závislosti na závažnosti, na rozsahu území na němž působí a četnosti výskytu mohou
způsobit poškození nebo ztrátu funkce některého či několika prvků a vést k haváriím regionálního nebo
celostátního charakteru. Havárie velkého rozsahu mohou přesáhnout reálné možnosti provozovatelů
daného systému zajistit okamžité obnovení provozu nebo si mohou vyžádat odstavení systému a způsobit
tak krizovou situaci v zásobování odběratelů elektrickou energií. Riziko vzniku sekundárních krizových
situací je v takovém případě značné.
Příčiny vzniku KS: přímé poškození výrobního zařízení, chybná funkce řídícího systému, rozpad elektrické
sítě, nedostatek paliva, pohromy, teroristický útok, požár, výbuch, zalití výrobních prostor vodou, závady na
rozvodech vysokého a velmi vysokého napětí, tvorba námrazy na vedení vlivem kombinace deště a nízkých
teplot, selhání lidského činitele, úmyslné přetížení systému.
Plyn
Plynárenská soustava je celostátně plošný systém prakticky zcela závislý na dodávkách plynu ze zahraničí,
který se skládá z výroben, přepravní soustavy, distribuční soustavy, přímých plynovodů, podzemních
zásobníků plynu, plynovodních přípojek a plynárenských dispečinků. Vzhledem k závislosti na dovozu je
základem spolehlivého zásobování zemním plynem zajištění diverzifikace zdrojů a uzavření dlouhodobých
smluv s jeho producenty. K případnému uvalení embarga na dodávky plynu by však nedošlo náhle a
neočekávaně, ale bylo by výsledkem určitého dlouhodobého vývoje mezinárodně-politické situace. Výhodou
zemního plynu je možnost jeho skladování v podzemních zásobnících.
Příčiny vzniku KS: přírodní pohromy, antropogenní havárie, terorismus, embargo a dlouhodobé přerušení
dodávek plynu ze zahraničí, plynulost dodávek ruského plynu může být negativně ovlivněna vývojem vztahů
mezi Ruskem a Ukrajinou).
Tepelná energie
Teplárenská soustava je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, rozvod a odběr tepelné energie,
včetně tepelných sítí a přípojek. Součásti teplárenské soustavy jsou zdroje tepelné energie, rozvodná
tepelná zařízení, tepelné sítě, tepelné přípojky, odběrná tepelná zařízení. Teplárenské soustavy jsou
převážně lokálního rozsahu a nejsou mezi sebou propojeny. Výrobny mají většinou více výrobních zařízení
– kotlů, což umožňuje alespoň nouzové zásobování teplé užitkové vody.
Příčiny vzniku KS: přírodní pohromy, poškození nebo zničení dopravních tras, omezení nebo přerušení
dodávek vody a elektrické energie, antropogenní havárie, terorismus, embargo dodávek základních surovin
a energetických zdrojů.

Odkaz v TP/zabezpečuje
Kapitola 1 (TP Elektr. energie)

Kapitola 1 (TP Plyn)

Kapitola 1 (TP Tepelná energie)

2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním obvodu ORP na:
2.1. Životy a zdraví
Elektrická energie
- přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících následky poškození elektrizační soustavy
- přímé ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku radiační havárie, výbuchu nebo požáru
- ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek elektrické
energie a následně tepla - zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče apod.
- ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních krizových situací
( narušení dodávek potravin a pitné vody, možné riziko vzniku epidemií)
Plyn
- přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících následky poškození plynárenského
zařízení
- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek plynu a následně
tepelné energie (s ohledem na aktuální roční období)
- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních krizových situací (např. narušení
dodávek potravin)
Tepelná energie
- přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících následky poškození teplárenských
soustav
- ohrožení života a zdraví obyvatelstva, např. v důsledku výbuchu nebo požáru
- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie
(s ohledem na aktuální roční období)
- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních krizových situací (riziko vzniku
epidemií, narušení dodávek el. energie v důsledku přetížení distribuční sítě apod.)

Odkaz v TP/zabezpečuje

Kapitola 2.1. (TP Elektr. energie)
- součinnost s ZČE a.s., OÚ. KÚ
- zabezpečí složky IZS, KŠ

Kapitola 2.1. (TP Plyn)
- součinnost s vlastníky a provozovateli
plynárenských zařízení
- zabezpečí KŠ, IZS, pohotovostní služba a
vedoucí zaměstnanci podniků

Kapitola 2.1. (TP Tepelná energie)
- součinnost s provozovateli teplárenské
soustavy
- zabezpečí IZS

2.2 Jiné možné dopady KS
Elektrická energie
- zničení nebo poškození majetku
● riziko zničení, poškození nebo omezení využití nemovitého a movitého majetku (vyřazení
z provozu)
● riziko poškození nebo zničení objektů chráněných památkovou péčí a dalších historicky,
kulturně nebo jinak významných objektů včetně muzejních a jiných sbírek, knižních a
archivních fondů
● škody na produkci zemědělských chovů
- poškození životního prostředí
● riziko znečištění životního prostředí (ovzduší, voda, půda)
● riziko poškození životního prostředí v důsledku vzniku sekundárních krizových situací
(odpadové hospodářství, kanalizace – čističky odpadních vod apod.)
- ekonomické a sociální dopady
● vážné narušení hospodářství postiženého regionu
● riziko rychlého nárůstu nezaměstnanosti v důsledku vynucené redukce hospodářských
činností
● riziko omezení nebo nemožnost zajištění základních sociálních služeb obyvatelstvu
● riziko poklesu životní úrovně obyvatelstva v důsledku hospodářského otřesu
- jiné dopady
● riziko vážného narušení veřejného pořádku a bezpečnosti
Plyn
zničení nebo poškození majetku
● riziko poškození nebo omezení využití nemovitého a movitého majetku v důsledku
přerušení dodávek tepla
● riziko poškození objektů chráněných památkovou péčí a další historicky, kulturně nebo
jinak významných objektů, muzejních a jiných sbírek, knižních a archivních fondů
- poškození životního prostředí
● plynárenství nepoužívá žádné suroviny nebo materiály vedoucí ke kontaminaci životního
prostředí

- ekonomické a sociální dopady
● vážné narušení produkce některých podniků s ekonomickými ztrátami
● riziko rychlého nárůstu nezaměstnanosti v důsledku vynucené redukce hospodářských

●

činností, snížení kapacitních možností a ekonomických ztrát hospodářských subjektů
riziko omezení zajištění základních sociálních služeb obyvatelstvu

Tepelná energie
- zničení nebo poškození majetku
● riziko zničení poškození nebo omezení využití nemovitého a movitého majetku
● riziko poškození nebo zničení objektů chráněných památkovou péčí a dalších historicky,
kulturně nebo jinak významných objektů, muzejních sbírek, knižních a archivních fondů
- poškození životního prostředí
● riziko znečištění životního prostředí (ovzduší, voda, půda) v úložištích energetických
surovin a v jejich bezprostředním okolí
● riziko poškození životního prostředí v důsledku vzniku sekundárních krizových situací
- ekonomické a sociální dopady
● riziko možného narušení hospodářství regionu
● riziko omezení nebo nemožnost zajištění základních sociálních služeb obyvatelstvu

3. Prověření preventivních opatření pro řešení krizové situace :Odkaz v TP/zabezpečuje
V případě nutné evakuace postupovat podle Směrnice pro činnost evakuačního a přijímacího střediska
v souladu s Havarijním plánem PK – Plán evakuaceKapitola 5.2. (TP Elektr. energie, Plyn, Tepelná energie )
- zabezpečují provozovatelé a držitelé licencí
- zabezpečuje KŠ ORP, IZS, smluvně
zajištěné organizace,
- právnické a fyzické osoby (poskytnutí
dobrovolné pomoci)

Provádějí provozovatelé a držitelé licencí

B. PROVÁDĚCÍ ČÁST
4 . Postupy a opatření řešení krizové situace
Poř. čís. Postupy, opatření řeší TP bod zabezpečuje, prováděcí dokumentace 4.1. Při vzniku krizové situace Elektrická energie, Plyn, Tepelná
energie 1. Provedení analýzy informace obdržené od provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy 5.5.3Starosta ORP, přizvaní členové KŠ Statut
KŠ města 2.Vyhodnocení situace
- jak dlouho bude trvat likvidace následků stavu nouze
- jak velké území je postiženo
- v jakém rozsahu jsou omezeny nebo přerušeny dodávky elektrické
energie5.5.3Provozovatelé distribuční sítě
Starosta ORP, přizvaní členové KŠ Havarijní plány distributorů
3. Vyhodnocení důsledků a předpoklady řešení KS5.5.3Starosta ORP, přizvaní členové KŠ4.Využití náhradních zdrojů elektrické energie – v případě, že není možno
zajistit zásobování prioritních odběratelů elektrickou energií5.5.3provozovatelé zařízení,
součinnost HZS havarijní plány objektů, ARGIS5.Přijímání nezbytných technických a organizačních opatření pro zajištění chodu úřadu a plnění úkolů vyplývajících
z jeho působnosti5.5.3 Starosta, členové a org. složky KŠ operativně6. Zpracování plánu řešení krizové situace5.5.3 KŠ Statut KŠ, podklady od distributorů
7.Zajištění pohonných hmot pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie5.6.2distributoři energií, IZS, KŠ dokumentace "Ropná bezpečnost 8.Zabezpečení
varování a vyrozumění 5.5.3 HZS, ORP HP PK - výpis pro ORP - C. 1 Plán vyrozumění 9. Koordinace záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické
pomoci 5.5.3 Starosta na vyžádání, IZSHP PK - výpis pro ORP, vyhláška MV 328/2001 Sb. , Traumatologický plán1 0. Organizace nouzového zásobování pitnou
vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva 5.5.3 KŠ ORP, obce, HZS HP PK - výpis pro ORP
Plán nouzového přežití obyvatelstva 11. Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských
záchranných sborů 5.5.3 zajišťuje vláda nebo hejtman, podílí KŠ ORP, IZS, AČR, ARGIS, EPOZ, Metodika SSHR 12. Organizace a koordinace humanitární pomoci 5.5.3 HZS, KŠ ORP,
starosta, SSHR HP PK - výpis pro ORP- Plán nouzového přežití
Metodika činnosti PND v HOPKS (SSHR 2003) 13. Zajišťování veřejného pořádku a ochrany majetku 5.5.3 MP, PČR
MP dle pokynů starosty,
PČR dle "Plánu veřejného pořádku a bezpečnosti "

4.2.
Při obnově území postiženého krizovou situací

Nepředpokládá se
postižení území, možná místní asanace. majitelé, provozovatelé objektů, spolupráce HZS HP provozovatelů. Výplata mimořádných dávek občanům nebo rodinám,
které se ocitli přechodně v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy, nebo na úhradu nákladů spojených s likvidací větších škod na majetku.
OSVZZákon č. 114/1988 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Likvidace odpadů z potravinářských zařízení, zpracovatelských organizací a domácností, likvidace
potravin a uhynulého zvířectva - odborné firmy sběrny, skládky spalovny
OÚ ORP, OÚ, ÚP KHS, IKVSHP PK - výpis pro ORP

14 Plán odstranění odpadů
Zákon č. 182/2001 Sb., o odpadech

C. PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Příloha č. 1 – Právní normy a prováděcí předpisy Název právní normy, prováděcího předpisu Poznámka
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Plyn
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
Vyhláška č. 165/2001 Sb., o Dispečerském řádu plynárenské soustavy ČR
Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
Vyhláška č. 167/2001, o stavech nouze v plynárenství
Havarijní plán plynárenské soustavy Transgas, a.s.
Provozování plynárenské soustavy Transgas, a.s.
Dispečerský řád Transgas, a.s.
Elektrická energie
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
Vyhláška MPO č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v energetice
Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR
Kodex přenosové soustavy
Tepelná energie
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
Vyhláška MPO č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
Zákon č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení- řešeno v části 6. TP

-

Příloha č. 2 Přehled spolupracujících resortů správních úřadů
MPO vydává státní souhlas s výstavbou nových zdrojů v teplárenství; zpracovává státní energetickou koncepci
MMR při stanovení a dodržování požadavků na výstavbu
MF ve spolupráci s MPO realizuje finanční podporu v rámci programu „Státní pomoc při obnově majetku
subjektů
provozujících energetické liniové stavby“
MV prostřednictvím HZS se podílí na likvidaci havárií (výbuchů, požárů, úniku chemických látek apod); PČR při
zajišťování VP, místa havárie; dalšími složkami IZS při řešení KS vzniklých v důsledku havárie
Energetický regulační úřad rozhoduje o udělení, změněn nebo zrušení licence, o udělení povinností nad rámec,
včetně rozhodnutí o věcném břemeni
Státní energetická inspekce kontroluje dodržování zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích; zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií; spolupracuje s MPO
při monitorování vývoje KS a sledování postupů držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie
Krajské úřady – spolupracují při zajištění úkolů
Obecní úřady ORP a určených obcí - spolupracují při zajištění úkolů- řešeno v části 5. a 6. TP

Příloha č. 3 - Použité zkratky
HZS - Hasičský záchranný sbor
ORP - Obec s rozšířenou působností
IZS - Integrovaný záchranný systém
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství
OŠK - Odbor školství a kultury
PČR - Policie České republiky
ÚP - Úřad práce
- Armáda České republiky
Krizová situace
Krizový štáb
Odbor životního prostředí
Hospodářská opatření pro krizové stavy
Havarijní plán Plzeňského kraje
Městská policie
Lékařská služba první pomoci

AČR
KS KŠ OŽP HOPKS HP PK MP LSPP ZČP -

Západočeská plynárenská
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Správa státních hmotných rezerv
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Inspektorát krajské veterinární správy
KHSÚ - zemní pracoviště krajské hygienické stanice

MPO SSHR MMR MF IKVS ÚP

*) - není součástí výpisu
Autor: Ing. Josef Hruška
Datum zveřejnění: xx xx xxxx

