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E.ON pokračuje v testování unikátní služby. Nově 

pomohou v Jihomoravském kraji při výpadcích 

elektřiny s informováním obyvatel hasiči 

Praha, 15. května 2018 

Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu 

informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých 

krajích. Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla v Kraji Vysočina a nyní se 

rozšiřuje i do Jihomoravského kraje, a ještě se vylepšuje. Testování služby na jižní Moravě 

proběhne 15. května. Postupně bude služba dostupná na celém distribučním území 

společnosti E.ON.  

 

„Jsme druhým regionem v republice, kde tento systém zlepší informovanost statutárních orgánů měst 

a obcí, potažmo i jejich obyvatel, o dlouhodobém plošném výpadku dodávek elektrické energie a době 

potřebné k jejímu obnovení. Věřím, že tato služba bude veřejností vnímána pozitivně a přispěje tak 

k lepší orientaci občanů Jihomoravského kraje v kalamitních situacích,“ říká hejtman Jihomoravského 

kraje Bohumil Šimek. Spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její 

další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. 

„V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. A jsme rádi, že po Kraji Vysočina, 

bude tato spolupráce nastavena i s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Spolupráci 

plánujeme rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti 

Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při 

kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky 

spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu 

k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním 

na poruchovou linku.“  

V případě kalamity a rozsáhlejších výpadků elektřiny budou oblastní manažeři zásobovat hasiče 

nejaktuálnějšími informacemi přímo z dispečinku společnosti E.ON. „My jsme následně schopni 

informovat všechny starosty v postižených oblastech formou hromadné SMS zprávy, e-mailu a 

uveřejnit detailní informace na našem krizovém portálu KRIZPORT v řádu několika desítek minut. 

A právě tento systém byl v rámci cvičení na území celého Jihomoravského kraje vyzkoušen. SMS 

zprávu a e-mail dostanou všechny starostky a starostové a informace na KRIZPORTU je dostupná pro 

všechny obyvatele,“ dodává Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.  

 

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což představuje asi 

2,8 milionů obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém 

kraji. Na celé toto území by se unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským 

záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit do poloviny roku 2018. 

 
 
 

http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx
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