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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

  V Praze dne 4. ledna 2019

       

Opakované výpadky dodávek elektřiny a stabilita sítě ve Šluknovském výběžku

Vážený pane generální řediteli,

a) mnoho let ve Šluknovském výběžku zaznamenáváme výpadky dodávek 
elektrického proudu, stejně jako výkyvy napětí s obrovským podpětím v síti. Lidé, 
kteří mají doma odpovídající měřící přístroje, zaznamenávají během jara, podzimu 
a zejména v zimním období napětí v síti běžně kolem 150V. Jsou zdokumentovány 
i případy s napětím v síti ve výši neuvěřitelných 92V. Mnoho let dochází díky 
tomuto kolísání napětí a podpětí v domácnostech a v organizacích k ničení 
elektrospotřebičů a elektrosoučástek - stykačů v rozvaděčích, varných konvic 
a rádií, televizí, rádií, počítačů a modemů, ledniček a praček, kotlů…. Přestože si 
lidé a obce stěžují, situace se nemění. 

b) Plynulost a kvalita služeb se opakovaně výrazně zhoršuje při změnách počasí. 
Počasí nemusí být ani nijak extrémní a již dochází na desítky hodin k přerušení 
dodávek proudu. Někde je výpadek proudu desítky hodin trvalý, v jiných 
oblastech Šluknovska se dodávky proudu opakovaně přerušují, například v pátek 
dne 14. 12. 2018 došlo jen v Krásné Lípě 18x k výpadku proudu, krátkodobému 
nahození, opětovnému výpadku, nahození atd. Situace se opakovala během 
celého následujícího víkendu. Při oněch krátkodobých nahozeních sítě bylo 
zaznamenáno zase podpětí ve výši kolem 100 V. A opět docházelo k ničení 
elektrospotřebičů. 

c) Posílení kapacit do Šluknovského výběžku (nové vedení 110 kV) se nám slibuje již 
min. 23 let a až v poslední době jsme s nadějí zaznamenali nějaký posun. Práce 
jdou ale stále neuvěřitelně pomalu, ani slibované zahájení v roce 2020 se nejeví 
realistické.

d) Přestože ČEZ dělal preventivní odstávky kvůli prořezávání stromů a větví 
po loňském hurikánu, jsou tyto preventivní zásahy evidentně nedostatečné, jak 
bylo zřejmé opět během uplynulého týdne, když napadlo trochu sněhu a celé 
oblasti byly desítky hodin opět bez proudu nebo s mnohonásobným přerušováním 
dodávek a podpětím.
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e) ČEZ zjevně nemá dostatečné kapacity na zvládání těchto výpadků. Ukazuje se, že 
jsou katastrofálně poddimenzované kapacity lidí na práci (a naopak 
předimenzováno je "manažery" na tzv. řízení, administrátory a vysvětlovače). Na 
celý Šluknovský výběžek se vyčlenění pouze několik montážních elektrikářů 
s pohotovostním výjezdem a vše ostatní se nasmlouvá dle ceny. Cena tedy asi 
byla pro ČEZ dobrá, ale v praxi takto vybrané služby zoufale nefungují. 

f) Dne 30. 12. 2018 opět jen po drobném dešti byla část Výběžku bez elektřiny. Min. 
od cca 9:30 do 14:45 v Krásné Lípě. Na telefonní lince ani dvě hodiny po výpadku 
nedokázali poskytnout ani elementární informaci, než to, že je nahlášen výpadek 
elektřiny – no, díky, to jsme poznali i bez „operátorky“.

Je smutné sledovat vývoj v zajišťování dodávek elektřiny v posledních cca 30 
letech. Pamatuji daleko výrazněji horší počasí i extrémní situace. Neexistoval sice 
rádoby sofistikovaný systém hlášení a řízení. Člověk zavolal na rozvodnu, kde 
věděli, co se stalo, co se děje a kdy asi bude závada odstraněna. A rychle to 
udělali, protože bylo víc pracovníků než „řídících expertů“. Nikdy nepamatuji 
výpadky i na několik dnů v celých obcích, jak jsme byli svědky na konci loňského 
roku!

Vážený pane generální řediteli, 

co hodláte s tímto dlouhodobě nedobrým stavem akutně konečně udělat, jaké zajistíte 
okamžité řešení problému?  Jednou věcí je k nám do regionu elektřinu vůbec přivést, 
druhou věcí je pak ji kvalitně rozvést až ke koncovým zákazníkům. Nové elektrické 
vedení do Šluknovského výběžku nebude zprovozněno minimálně do roku 2023. Jak bude 
v té době připraveno dostatečně kapacitní a funkční vedení v rámci Šluknovského 
výběžku? Rádi bychom také věděli, jak odškodníte obyvatele Šluknovského výběžku, 
u kterých dochází ke škodám na majetku z důvodu neposkytování plnohodnotných služeb 
v dodávkách elektřiny, za které v plné výši platí? 

Prosím jen, neodkazujte mne na reklamační řád, skutečností je, že většina poškozených 
se po nedobrých předchozích zkušenostech ani náhrady nedomáhá.

Rád bych Vás upozornil, že Šluknovsko je strukturálně postiženým regionem a bez 
fungující základní infrastruktury, a jistě se shodneme, že kvalitní a bezproblémová 
dodávka elektřiny jí zcela jistě je, není možné pokračující úpadek regionu zastavit!

Žádám Vás tedy o přijetí jasných a smysluplných opatření ke zvýšení spolehlivosti 
dodávek po stávající rozvodné síti a o maximální úsilí v realizaci posílení strategického 
přívodu 110kV!

S pozdravem 

 senátor za volební obvod Děčín

Vážený pan
Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ
Duhová 2 / 1444
140 53 Praha 4
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