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Anotace

VALOUCH, M. Požární technika pro nasazení na kolejích: bakalá ská práce, VŠB - TU

Ostrava, 2008,  46 s.

 Bakalá ská práce se zabývá podmínkami užití požární techniky pro nasazení na železnici

a vyhodnocuje uplatn ní n kterých zahrani ních prost edk  v podmínkách eské republiky.

První kapitola p ináší obecnou charakteristiku železnice v eské republice. Druhá kapitola

podává p ehled o Hasi ské záchranné služb eských Drah (HZS D) a charakterizuje

zásahovou innost jednotek. T etí kapitola obsahuje statistický p ehled mimo ádných událostí

na železnici v letech 2001 - 2006. tvrtá kapitola popisuje technické vybavení jednotek HZS

D, zásahové požární automobily a jejich technické možnosti. V páté kapitole je obsažen

technický popis speciální techniky využívané p i mimo ádných událostech v tších rozsah .

Poslední  kapitola je v nována technice využívané v zahrani í. Jsou zde popsány požárn

záchranné vlaky a hybridní automobily, jejich technické parametry a možnosti.

Klí ová slova: Hasi ská záchranná služba eských drah, mimo ádná událost, požární

technika, požárn  záchranný vlak, hybridní automobil.
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 Bachelor work deals with conditions of usage fire-fighting equipment on railway and

evaluates application some foreign vehicles in the conditions of Czech Republic. The first

chapter gives common characteristic about railway in Czech Republic. The second chapter

serves survey about fire-fighting rescue service of Czech Railway and specifying fire-fighting

activities. The third chapter contains statistics of emergency events on railway during years

2001 - 2006. The fourth chapter describes technical equipment of fire-fighting rescue service

Czech Railway, fire fighting trucks and their technical possibilities. The fifth chapter contains

technical description of special techniques using by large emergency events. Last chapter is

devoted techniques exploited abroad. There are described fire-fighting rescue trains and

hybrid car, their technical specification and possibilities.

Key words: Fire-fighting rescue service Czech Railway, emergency event, fire-fighting
equipment, fire-fighting rescue train, hybrid car.



OBSAH:

ÚVOD..................................................................................................................................... 1

REŠERŠE............................................................................................................................... 3
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽELEZNICE.................................................... 4

1.1. ZÁKLADNÍ POJMY ...................................................................................................... 4
1.2. DRUHY ŽELEZNI NÍCH DRAH ...................................................................................... 4
1.2.1 D LENÍ DLE VÝZNAMU ............................................................................................... 5
1.2.2  D LENÍ DLE PO TU KOLEJÍ .......................................................................................... 5
1.2.3  ROZD LENÍ TRAKCÍ .................................................................................................... 6
1.3. ŽELEZNI NÍ TUNELY................................................................................................... 7

2. CHARAKTERISTIKA HASI SKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ESKÝCH DRAH  ... 8
2.1  HISTORIE A Z ÍZENÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY PODNIKU ....................................... 8
2.1.1  PLOŠNÉ ROZMÍST NÍ  JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY.................................................... 9
2.1.2  RIZIKA ŽELEZNI NÍ DOPRAVY ..................................................................................... 9
2.1.3  ZÁSAHOVÁ INNOST JEDNOTEK HASI SKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ESKÝCH DRAH ....... 10

3. STATISTIKA ................................................................................................................. 11
3.1  GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ PO TU P EPRAVOVANÝCH OSOB .......................................... 11
3.2  GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY ........................................................... 12
3.3  VÁŽNÉ NEHODY A OB TI NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ V ŽELEZNI NÍM PROVOZU ............. 12
3.4  P EHLED VÝJEZDOVÉ INNOSTI JEDNOTEK HASI SKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ESKÝCH

DRAH...................…………………………………................................................... 16

4. TECHNIKA.................................................................................................................... 15
4.1  VYBAVENÍ JEDNOTEK HASI SKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ESKÝCH DRAH...................... 16
4.2  ZÁSAHOVÝ OD V ..................................................................................................... 17
4.3  VOZOVÝ PARK ......................................................................................................... 17
4.3.1  CAS K 25 - L 101 .................................................................................................... 17
4.3.2  TECHNICKÝ AUTOMOBIL TA 4 - T 815 4 X 4 .............................................................. 19
4.3.3  TA/CH 2 - A 31 ....................................................................................................... 21

5. SPECIÁLNÍ TECHNIKA.............................................................................................. 23
5.1  VYPROŠ OVACÍ AUTOMOBIL VYA - AV 15 - T 815 ................................................... 23
5.2  VYPROŠ OVACÍ TANK VT - 55.................................................................................. 24
5.3  NEHODOVÉ  POMOCNÉ PROST EDKY ......................................................................... 25
5.4  NAKOLEJOVACÍ SOUPRAVA HOESCH ......................................................................... 26

6. POŽÁRNÍ A ZÁCHRANNÉ VLAKY .......................................................................... 27
6.1  HISTORIE ESKÝCH POŽÁRNÍCH VLAK ..................................................................... 28
6.2  HISTORIE POŽÁRN  ZÁCHRANNÝCH VLAK  V ZAHRANI Í .......................................... 28
6.3  POŽÁRN  ZÁCHRANNÝ VLAK V N MECKU................................................................. 29
6.3.1  USPO ÁDÁNÍ ZÁCHRANNÉHO VLAKU ........................................................................ 30
6.4  POŽÁRN  ZÁCHRANNÝ VLAK VE ŠVÝCARSKU............................................................ 32
6.4.1  VÝCVIK LEN  POŽÁRNÍHO VLAKU........................................................................... 33
6.4.2  USPO ÁDÁNÍ ZÁCHRANNÉHO VLAKU ........................................................................ 33
6.5  POŽÁRN  ZÁCHRANNÝ VLAK V RUSKU ..................................................................... 35
6.5.1  VYUŽITÍ POŽÁRNÍCH VLAK ..................................................................................... 35



6.6  HYBRIDNÍ AUTOMOBILY ........................................................................................... 37
6.6.1  HYBRIDNÍ AUTOMOBIL ROSENBAUER RLF - T 2000/200............................................ 38

7. ZÁV R ........................................................................................................................... 40

8. POUŽITÉ ZDROJE....................................................................................................... 42
Seznam graf …………………………………………………………………............         44

 Seznam tabulek………………………………………………………………….........   44
 Seznam obrázk ………………………………………………………………...….....   45
 Seznam p íloh..…………………………………………………………………….....     46



1

Úvod
eské dráhy, akciová spole nost, jsou nejv tším železni ním podnikem v eské

republice. Navazují na stošedesátiletou tradici železni ní dopravy na území ech, Moravy

a Slezska a jsou nejv tším zam stnavatelem v zemi, mají více než 70 000 zam stnanc . Jsou

provozovatelem všech celostátních a v tšiny regionálních drah a dominantním dopravcem

v osobní doprav . P vodn  byly i významným dopravcem  v nákladní doprav , nákladní

doprava je však od 1. prosince 2007 vy len na do nové dce inné spole nosti D Cargo.

 Ve vlacích eských drah cestuje každý den p es p l milionu lidí. V nákladní doprav iní

denní objem p epravovaného zboží tvrt milionu tun. [1].

 Sou asná akciová spole nost D vznikla 1. ledna 2003, kdy byla státní organizace eské

dráhy rozd lena na stejnojmennou akciovou spole nost a státní organizaci Správa železni ní

dopravní cesty [2].

 Železni ní doprava pat í k bezpe nému zp sobu cestování, p esto se však ani tak velkému

odv tví nevyhnou havárie spojené s jejím provozováním. Nejtragi jší jsou ty, p i kterých

dochází ke ztrátám na životech, mezi které pat í p edevším nehody v osobní p eprav .

Nezanedbatelné jsou ovšem i mimo ádné události vznikající v p eprav  nákladní. Jedná se

edevším o úniky nebezpe ných látek do okolí, p ípadné požáry t chto látek

a p epravovaného zboží, které nep ízniv  p sobí na životní prost edí. Za dobu provozování

železni ní dopravy na našem území došlo již k nejr zn jším nehodám, které si vyžádaly

mnoho zran ných i ob tí na životech. Nedošlo však k mimo ádné události velkého rozsahu,

která by si vyžádala stovky ob tí.

 Události na železnici tvo í specifickou oblast pro zasahující jednotky. Je to dáno

prost edím železni ní dráhy, kde hrozí charakteristická nebezpe í a je t eba dob e znát

podmínky železni ního provozu. Zásahy jsou v tšinou charakteristické špatným p ístupem

k místu zásahu. V porovnání se zahrani ím, v eské republice chybí technika, kterou by se

dalo dostat po kolejích p ímo k takovému špatn  p ístupnému místu. Zásahy v osobní doprav

jsou typické v tším množstvím zran ných osob a v doprav  nákladní velkým množstvím

epravovaného materiálu, což má vliv na rozsah p ípadné události.
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 Technika používaná na kolejích dosahuje obrovských hmotností a pojme velké množství

cestujících i nákladu. V p ípad  mimo ádné události  proto zásah vyžaduje speciální techniku,

která je dostate  výkonov  dimenzována. K této technice pat í nap íklad kolejové je áby,

nakolejovací sady, erpací sady na úniky nebezpe ných látek atd.  I z tohoto d vodu byly

ízeny a t mito technickými prost edky vybaveny jednotky Hasi ské záchranné služby

eských drah (HZS D). Vývoj t chto jednotek nebyl jednoduchý, než doznal dnešní podoby

a technické úrovn .

 V úvodu mé bakalá ské práce popíši všeobecn  železnici v eské republice. Rozd lení

železni ních drah dle r zných kritérií, rozd lení trakcí a p ehled železni ních tunel . Budu

charakterizovat Hasi skou záchrannou službu eských drah a její innost.

 Dále uvedu statistické vyhodnocení mimo ádných událostí na železni ní dráze od roku

2001 až do roku 2006.

 V mé práci se budu zabývat požární technikou, která je využívána pro nasazení na

kolejích v  p ípad  mimo ádné události. Seznámím Vás s vybaveností jednotek HZS D

a technickými parametry této techniky.

 V další ásti mé práce popíši a charakterizuji nasazení hybridních automobil

a požárn  záchranných vlak  používaných p i zásazích na železnici v zahrani í. Vyhodnotím

možnosti použití této techniky p i zásazích v eské republice.
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Rešerše

MATLAS, O. Zásahy jednotek PO na události spojené s p epravou osob po železnici:

diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2004, 61 s.

Diplomová práce p ináší všeobecné seznámení a charakteristiku železnice se zam ením

na osobní dopravu. Statisticky vyhodnocuje hmotný majetek eských drah a graficky

porovnává n které mimo ádné události a výše škod. P evážná ást diplomové práce je

nována popisu situace v  p ípad  vzniku mimo ádné události na železnici. eší

problematiku lokalizace události, dostupnosti místa zásahu, p íjezd a situaci p i samotném

zásahu na míst  události.

Pro pot eby mé práce jsem využil kapitolu možnosti ešení mimo ádných událostí

v zahrani í. Tato kapitola se zabývá problematikou záchranných požárních kolejových

vozidel Rosenbauer rakouských hasi . Dále podává p ehled o švýcarském požárním

a záchranném vlaku a verzi eského požárního vlaku.

ŠIMÁNEK, J. Padesát let požární ochrany na železnici. Praha: eské dráhy, a.s. , 2003, 68 s.

Publikace provází historií požární ochrany na železnici od jejího vzniku až po sou asnost.

Popisuje vznik HZS D, vývoj a po etní uspo ádání jednotlivých jednotek. Dále se zabývá

technickým pokrokem na železnici a p izp sobením technického vybavení jednotlivých

jednotek a zm n taktiky zásahu.  Charakterizuje jednotlivé innosti jednotek PO HZS D.

 Pro pot eby mé práce jsem využil historii vzniku jednotek požární ochrany na železnici

a vývoj techniky používané jednotlivými jednotkami.

KRUSE, K. Brand und Katastrophenschutz in Eisenbahntunneln: verze 2.1, Frankfurt:
Deutsche Bahn AG, 2002, 54 s.

Jedná se o interní p edpis N meckých drah AG, zabývající se požární ochranou

a ochranou p ed mimo ádnými událostmi v železni ních tunelech. Zabývá se bezpe nostními

návrhy, p edevším preventivními opat eními v tunelech, které p ípadnou mimo ádnou událost

maximáln  zmírní. ást p edpisu tvo í popis n meckých požárních záchranných vlak

a hybridního zásahového vozu.

 Pro pot eby mé práce jsem využil p edevším ást p edpisu zabývající se požárn

záchrannými vlaky a hybridními automobily.
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1. Všeobecná charakteristika železnice
Železni ní dráha (železni ní tra ) je dráha, v etn  související infrastruktury,

pro provozování železni ní dopravy. Skládá se ze železni ního spodku a železni ního svršku.

1.1. Základní pojmy [2]

Dráha

Cesta ur ená k pohybu drážních vozidel v etn  pevných za ízení pot ebných pro zajišt ní

bezpe nosti a plynulosti drážní dopravy.

Provozuschopnost dráhy

 Technický stav, který zajiš uje její plynulé a bezpe né provozování.

Železni ní spodek

Jeho úkolem je nesení železni ního svršku. Základní složkou železni ního spodku

je zemní t leso, obvykle dopln né konstruk ní vrstvou ze št rkopísku. Do železni ního

spodku pat í násep, zá ez, ale i propustky, op rná ze ,  zárubní zdi a odvodn ní, ale také

mosty, tunely a galerie.

Železni ní svršek

Tvo í jízdní dráhu, která vozidlo nese a vede. Základní sou ásti železni ního svršku jsou

kolejnice, výhybky, upev ovadla, pražce (tyto ásti tvo í dohromady koleje) a kolejové lože.

Leží na pláni t lesa železni ního spodku.

Trakce

Zdroj napájení hnacích vozidel elektrickou energií.

Nehoda

Mimo ádná událost na železnici, p i níž došlo k poškození lidského zdraví i ztrát  života,

k rozsáhlým ekologickým nebo hospodá ským škodám apod.

1.2. Druhy železni ních drah
 Železni ní dráhy je možno rozlišovat podle r zných kritérií [3].
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1.2.1 D lení dle významu
 Dle zákona o drahách [2] se rozlišují tyto druhy železni ních drah (viz. graf  .1):

o celostátní dráha,

o regionální dráha,

o vle ka,

o speciální dráha.

                               Graf . 1 - Rozd lení železni ních drah dle významu

Celostátní dráha

Slouží mezinárodní a celostátní ve ejné železni ní doprav . V republice je jedna, tvo ená

všemi úseky, které k ní pat í a m la by mít celá jednoho vlastníka i jednoho provozovatele.

Regionální

Dráha regionálního nebo místního významu, která slouží ve ejné železni ní doprav

a je za len na do celostátní nebo jiné regionální dráhy. Regionálních drah je mnoho, což

umož uje rozd lit je mezi více vlastník  i provozovatel .

Vle ka

Slouží vlastní pot eb  provozovatele nebo jiného podnikatele a je za len na do celostátní

nebo regionální železni ní dráhy nebo do jiné vle ky. Zpravidla jde o dráhu spojující

železni ní stanici s pr myslovým objektem a sou asn  kolejišt  v areálu daného

pr myslového objektu.

Speciální dráha

Sí  podzemní dráhy využívaná metrem.

1.2.2 D lení dle po tu kolejí
 V eské republice rozlišujeme dle po tu kolejí n kolik druh  tratí:

o jednokolejná tra ,

o dvoukolejná tra ,

o vícekolejná tra .

Délka jednotlivých tratí v eské republice je uvedena v tabulce íslo 1 a jejich pom rné

zastoupení uvádí graf íslo 2.
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Rozd lení tratí D

80%

20%

        jednokolejné

dvou a vícekolejné

Elektrifikace trat D

68%

32%
elektrizované

neelektrizované

Tabulka . 1 - Délka jednotlivých  tratí v R

          Graf . 2 - Rozd lení dle typu kolejí

1.2.3 Rozd lení trakcí
Pojmem trakce se rozumí druh pohonu hnacích kolejových vozidel (tabulka . 2).

V železni ní doprav  byla v minulosti nejobvyklejší trakce parní. V sou asnosti je nahrazena

trakcí elektrickou  a motorovou (graf . 3)

Graf . 3 - Pom r motorové a elektrické trakce

Trolejové vedení

 Slouží k napájení kolejových vozidel elektrickou energií. Je tvo eno vodi em, obvykle

ným drátem speciálního pr ezu, který je zav šen v dané výšce nad kolejí. Vozidlo

udržuje kontakt s trolejovým vedením prost ednictvím sb ra e.

Elektrická trakce se d lí na trakci:

závislou  - používající k pohonu lokomotiv a motorových voz  elektromotory

napájené zpravidla vrchním vedením. Elektrický proud dodávají

napájecí stanice, v nichž se m ní elektrický proud t ífázový,

dodávaný z elektrorozvodné sít , na proud trak ní:

a) stejnosm rný o nap tí 1 500 V, pop ípad  3 000 V,

b) st ídavý jednofázový 25 kV, 50 Hz.

nezávislou - používající akumulátory nebo proud vyrobený vlastním soustrojím.

celková
délka
trati

jednokolejné dvoukolejné vícekolejné

9 496
km 7 645 km 1 831 km 38 km
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Tunely D  podle po tu kolejí

8930

30

Stavebn  jednokolejné
tunely

Dvoukolejné tunely
provozované
jednokolejn

Dvoukolejné tunely s
dvoukolejným provozem

Trakce motorová  -  používá k pohonu lokomotiv a motorových voz  spalovací motory

dieselové s mechanickým, elektrickým nebo hydraulickým p evodem

výkonu na hnací kola.

   Tabulka . 2 - P ehled elektrifikace dráhy v R

1.3. Železni ní tunely
Specifickým nebezpe ím, hodnoceným dle [5], je provozování železni ních tunel . Tyto

stavby jsou nebezpe né v p ípad  vzniku požáru, ale i p i jiných mimo ádných událostech,

zejména z hlediska provád ní hasebního zásahu, evakuace osob a materiálu.

Správa železni ní dopravní cesty spravuje 151 železni ních tunel  [4]. Celková délka

všech železni ních tunel  je 36,5 km. Tunely byly budovány bu  jako stavebn  dvoukolejné

(60 tunel  o celkové délce 18,3 km), nebo stavebn  jednokolejné (89 tunel  o celkové délce

18,2 km). Stavebn  dvoukolejné tunely jsou v sou asné dob  z plné poloviny provozovány

jednokolejn  (graf. . 4).

Graf . 4 - Rozd lení tunel  dle po tu kolejí

eská republika se ne adí mezi zem  s dlouhými tunely (graf . 5). Je to dáno charakterem

eské krajiny a také jinými nároky na prostorové vedení tratí v dob , kdy byla v tšina tunel

na území dnešní eské republiky budována. Železni ních tunel , které svou délkou p esahují

1 000 m, je v eské republice v sou asné dob  šest.

Nejdelší B ezenský jednokolejný tunel je dlouhý 1 758 m. Druhým nejdelším je Špi ácký

tunel na trati Plze  - Železná Ruda, jehož délka iní 1 747 m. Další t i tunely  s délkou nad

jeden kilometr tvo í komplex Vinohradských tunel  v Praze. Šestým je Krasíkovský tunel na

trati eská T ebová - P erov.

elektrizované elektrizované
jednokolejné

elektrizované
dvou a

vícekolejné

elektrizované
AC

25 000/50Hz

elektrizované
DC 3 000 V

neelektrizované
jednokolejné

neelektrizované
dvou a více

kolejné
3 041 km 1 291 km 1 750 km 1 306 km 1 735 km 6 354 km 101 km
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len ní tunel  dle délky

123

22

17 6
Tunely do celkové délky
350 m (v etn )
Tunely od 350 do 1000 m

Tunely nad 500 m

Tunely nad 1000 m

Graf . 5 - Rozd lení tunel  dle délky

Mezi nejsm lejší zám ry do budoucna pat í tém  20-ti kilometrový tunel z Prahy do

Berouna.

2. Charakteristika hasi ské záchranné služby eských drah
Vzhledem k velkému vytížení železni ní dráhy jak pro osobní p epravu, tak pro p epravu

nákladní, existuje zvýšené riziko vzniku mimo ádné události. Pro možnost okamžitého zásahu

byly z ízeny jednotky PO HZS D s odpovídajícím vybavením. Tyto jednotky jsou vhodn

dislokovány p i železni ní dráze na celém území eské republiky.

2.1 Historie a z ízení jednotky požární ochrany podniku
 Vznik jednotek požární ochrany [6] v železni ní doprav  se datuje do roku 1953, kdy byly

ízeny v d ležitých železni ních uzlech se zam ením na likvidaci požár  vznikajících

provozem parní trakce.

Požární ochrana na železnicích byla až do roku 1952 zajiš ována pouze dobrovolnými

sbory, které byly z izovány jen ojedin le ve v tších provozovnách. Tyto dobrovolné jednotky

byly tvo eny ze zam stnanc  nejr zn jších pracoviš , kterým v tšinou chyb ly odborné

znalosti a pr prava. Také technické vybavení bylo nevyhovující.

S rozvojem hospodá ství a pr myslové výroby se zvyšovaly i požadavky na železni ní

epravu a tím stoupalo i požární nebezpe í. To si vynutilo i pohotov jší a ú inn jší zajišt ní

ochrany proti ohni. Výsledkem bylo rozhodnutí o z ízení požárních sbor  z povolání

s náležitou odbornou kvalifikací a pot ebnou technickou výzbrojí.

V roce 1952 byl ve spolupráci s ministerstvem vnitra uspo ádán dvoum sí ní kurz pro

budoucí vedoucí pracovníky požární ochrany na železnici.

 Sou asná HZS D byla z ízena opat ením vrchního editele jako ú elová organiza ní

jednotka za len ná do divize dopravní cesty s p sobností pro všechny organiza ní složky

pracovišt D.
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2.1.1 Plošné rozmíst ní  jednotek požární ochrany
Hasi ský záchranný sbor eských drah má 18 dislokovaných jednotek požární ochrany.

Jednotky PO HZS D mají sídla v t chto m stech:

Brn , B eclavi, eské T ebové, eských Bud jovicích, Hradci Králové, Chebu, Kolín ,

Kralupech nad Vltavou, Liberci, Nymburku, Olomouci, Ostrav , Plzni, Praze, P erov   a Ústí

nad Labem s pobo nými stanicemi v D ín  a Chomutov .

V sou asné dob  jsou jednotky PO HZS D rozd leny do 4 kategorií podle po tu

zam stnanc  a technického vybavení:

I. kategorie : Kolín, Praha, Ústí nad Labem;

II. kategorie : P erov, Ostrava, Olomouc, eská T ebová, Plze , Liberec, Brno;

III. kategorie : Hradec Králové, eské Bud jovice, Cheb, B eclav;

IV. kategorie : Nymburk, Kralupy nad Vltavou, Chomutov, D ín.

      Z hlediska plošného pokrytí jsou jednotky PO HZS D dle p ílohy [5] za azeny jako

jednotky PO IV. kategorie.

2.1.2 Rizika železni ní dopravy
U hodnocení rizik na železni ní dopravní cest  [7] z hlediska požární ochrany je d ležité

se zabývat:

o epravou osob,

o epravou nebezpe ných látek.

Mezi rizikové situace, které mohou na železni ní cest  nastat pat í:

a) ekologické havárie

o únik nebezpe né látky z net sné cisterny,

o únik provozních kapalin z motorových lokomotiv,

o únik ropných produkt  do vodního toku.

b) dopravní nehody

o vzájemné st ety kolejových vozidel,

o st ety na železni ních p ejezdech s ú astníky silni ního provozu,

o havárie v tunelech,

o havárie na mostech.



10

c) požáry

o požáry kolejových vozidel,

o požáry porost  v blízkosti trati.

2.1.3 Zásahová innost jednotek Hasi ské záchranné služby eských drah
 P evážná ást zásah  drážních hasi  se odehrává v prost edí specifickém pro D,

v kolejišti, na železni ních kolejových vozech. Pro bezchybný zásah jsou d ležité znalosti

provozních podmínek na železnici, dobrá orientace v prost edí železni ních tratí

i v domosti z oblasti konstruk ního ešení železni ních kolejových vozidel.

ehled specifických inností drážních hasi [7]:

Požáry

 Každý požár, zejména objekt  a porost  na dráze a v ochranném pásmu  dráhy, mobilních

prost edk  (kolejových vozidel, v etn  kolejových pomocných stroj  a drobných vozidel)

a p epravovaného zboží.

 Mezi nej ast jší druhy požár  dlouhodob  pat í požáry polních a lesních kultur,

železni ních vozidel, zejména lokomotiv. Nejvyšší pr rné škody dosahují požáry hnacích

železni ních vozidel, kde jsou p inou technické závady p i provozu.

Ekologické zásahy

 P i ekologické havárii hrozí zne išt ní a poškození životního prost edí (vody, p dy,

ovzduší), kdy únikem nebezpe né látky dochází k p ekro ení míry únosného zatížení území.

Mezi tyto havárie pat í nap . úniky  ropných látek ze železni ních kolejových vozidel, úniky

ropných látek z technologických za ízení.

 Vzhledem k  tomu, že se na železnici p epravují velká množství nebezpe ných

chemických látek a p ípravk , jsou úniky t chto látek astým jevem. Mnoho ekologických

zásah  jednotek PO HZS D se odehrává na pohrani ních p echodových stanicích.

Mezi nej ast jší p iny úniku ekologicky nebezpe ných látek pat í:

o net snost výpustných armatur,

o net snost vík kotlových voz ,

o poškození voz  a p epravovaného nákladu.

Úniky jsou likvidovány dle charakteru unikajících látek nap .:

o vým nou t sn ní,

o ut sn ním speciálními tmely,
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o erpáním unikající látky do náhradní cisterny,

o ekládáním poškozené zásilky s nebezpe ným zbožím,

o odt žením kontaminované zeminy a odvozem na ízenou skládku.

Technické zásahy

Pat í mezi nejb žn jší zásahy jednotek. Na prvním míst  jsou tzv. technické pomoci, které

edstavují innost vedoucí k odstran ní všech možných nebezpe í nebo nebezpe ných stav .

Ve v tším rozsahu jsou provád ny zásahy za ú elem bezpe ného a rychlého zprovozn ní

dopravní cesty odstra ováním p ekážek na železni ní trati. Pat í sem nap íklad odstra ování

strom  a ke  v  pr jezdném profilu trati a práce ve výškách, v etn išt ní skal od

náletových d evin a uvoln ných skalních masiv .

Velmi strmý nár st zásah  lze pozorovat u dopravních nehod, kde železni ní nehody

edstavují až 75 % z celkového po tu t chto událostí. K t mto zásah m náleží i likvidace

následk  železni ních nehod, nakolejení železni ních voz , odstra ování usmrcených osob

z kolejišt .

3.  Statistika
Vypracoval jsem statistický p ehled mimo ádných událostí na železnici od roku 2001 do

roku 2006. Jako podklady jsem použil statistiky dopravy eské republiky, zpracované

ministerstvem  dopravy  [8]  a  statistické  ro enky  D  [1].  Dále  uvádím  po ty  vážných  nehod

a ob tí nehodových událostí v železni ním provozu ve stejném asovém období.  Uvádím

i celkový p ehled výjezdové innosti HZS D od roku 1998 do roku 2006 a podíl výjezd

jednotlivých jednotek za první pololetí roku 2007. P ehledy výjezdové innosti, zpracované

v programu  Microsoft Excel, byly poskytnuty stanicemi HZS D P erov a HZS D Praha.

I p es zam ení mé práce na požární techniku na kolejích, uvádím p ehled po tu

epravovaných osob v osobní železni ní doprav  a p ehledy charakterizující dopravu

nákladní. Nejvíce mimo ádných událostí na železnici  je spojeno práv  s výše uvedenou ástí

železni ní dopravy.

3.1 Grafické znázorn ní po tu p epravovaných osob
Po et p epravovaných osob v osobní železni ní doprav  (graf . 6) má spíše informativní

charakter. Vyjad uje po ty osob, které mohou být v p ípad  mimo ádné události vystaveny

potenciálnímu nebezpe í.
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Množství nákladu p epraveného v nákladní doprav  za
období 2001 - 2006
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Graf  . 6 -  Po et p epravených osob v osobní železni ní doprav

3.2 Grafické znázorn ní nákladní dopravy

Množství p epravovaného nákladu (graf . 7) ímo souvisí s rozsahem p ípadné

mimo ádné události. K nej ast jším zásah m v nákladní doprav  pat í likvidace úniku

nebezpe ných látek, v n kterých p ípadech dochází i k jejich požáru. Vzhledem

k vzr stajícímu po tu t chto událostí by bylo vhodné posílit prevenci zp ísn ním kontrol

technického stavu cisteren soukromých spole ností.

Graf . 7 -  Množství nákladu v nákladní doprav  za období 2001 - 2006

3.3 Vážné nehody a ob ti nehodových událostí v železni ním provozu
 P ehled vyjad uje po et ob tí (mrtví  a zran ní) p i nehodových událostech v železni ním

provozu (graf . 8). Rozd lení po tu ob tí dle druhu nehody je ve statistice využíváno až od

roku 2003. Nov  jsou také od roku 2006 ze statistik vyjmuty sebevraždy a pokusy

o sebevraždu.
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Po et ob tí dle jejich druhu za období 2001 - 2006
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Graf . 8 - Ob ti nehodových událostí

Je provedeno rozd lení dle:

a) druhu ob tí (graf . 9) na:

I. cestující,

II. zam stnanci,

III. ostatní - osoby v silni ních vozidlech a osoby p ejeté na trati.

b) druhu nehody (graf . 10) na:

I. srážky

II. vykolejení

III. nehody na úrov ových p ejezdech

IV. požáry v pohybujících se železni ních vozidlech

V. ostatní

Graf . 9 - Rozd lení ob tí dle druhu
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ehled výjezdové innosti všech JPO HZS D
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 Graf . 10 - Po et ob tí dle druhu nehody

3.4 P ehled výjezdové innosti jednotek Hasi ské záchranné služby eských drah
 Celkový p ehled  výjezdové innosti všech jednotek PO HZS D v základních skupinách

výjezd  uvádí souhrnn  graf íslo 11.

Graf . 11 - P ehled výjezdové innosti všech jednotek PO HZS D

Poznámka:

Jednotlivé zásahy znázorn né v grafu íslo 11 zahrnují :

ekologické zásahy -   olejové havárie a úniky nebezpe ných chemických látek

a p ípravk

technické zásahy -  dopravní nehody, technologická pomoc, technická pomoc, jiný

technický zásah

ostatní zásahy - práce na vod , erpání vody, planý poplach
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V grafu íslo 12 je znázorn n podíl výjezd  jednotlivých jednotek HZS D v prvním

pololetí roku 2007. Jednotky Praha, eská T ebová a eské Bud jovice mají vyšší po et

výjezd , což je dáno jejich umíst ním na hlavních frekventovaných koridorech. Ostatní

jednotky mají procentueln  podobné množství výjezd .

Graf . 12 - Podíl výjezd  JPO

4.  Technika
Technika využívaná na železni ní dráze se postupem asu výrazn  m nila

a procházela modernizací. V d sledku toho bylo také t eba zlepšovat techniku pro zásahy. To

s sebou neslo i odpovídají zm ny taktiky vedení zásahu.

Zpo átku bylo na výjezd ur eno pouze vozidlo Praga RN, které p i zásahu v ší e trati

pot ebovalo vodu. ešení tohoto problému bylo zdánliv  jednoduché - vodu erpat z tendru

lokomotivy. Teprve po roce 1960 byly jednotkám p id lovány první malé cisternové vozy

ASC 16 Praga.

Nasazení elektrických a motorových lokomotiv s sebou p ineslo i zm nu charakteru

požár  kolejových vozidel. P ibývalo požár  nejen pod trak ním vedením, ale i požár

spojených s únikem nafty a olej . To si vyžádalo i p ehodnocení takticko - technických

charakteristik techniky ur ené k výjezdu. Toto p ehodnocení prob hlo v druhé polovin  80.

let minulého století.
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Po roce 1985 p icházejí postupn  do výzbroje jednotek vedle užívaných CAS 32 T 148

(obr. . 1) a CAS 25 Š 706 RTHP (obr. . 2) nové CAS T 815, respektive pozd ji nové CAS

25 K na podvozku LIAZ 101.

Na základ  rozbor  výjezdovosti jednotek byly od roku 1987 nakupovány technické

prost edky i pro likvidaci následk  železni ních nehod a jiných provozních havárií, zejména

úniku p epravovaných látek z kolejových vozidel. [6]

Obrázek . 1 - CAS 32 T 148 [9]                Obrázek . 2 - CAS 25 Š 706 RTHP [9]

4.1 Vybavení jednotek Hasi ské záchranné služby eských drah
Jednotky HZS D disponují mobilní požární technikou, jako jsou cisternové

automobilové st íka ky (CAS) na podvozcích Tatra, Liaz, Mercedes a Renault, které jsou

ur ené pro dopravu a provedení hasebního zásahu, vyproš ovacích prací a dalších

mimo ádných událostí. Technické automobily jsou využívány pro ešení havárií technického

rázu a liší se sortimentem technických prost edk  a vestav nými pomocnými za ízeními. Jsou

stav ny na podvozcích Nissan, Avia, Liaz a Tatra. Automobilové je áby o nosnosti 14, 16, 20

a 28 tun, týlové automobily (Karosa), vyproš ovací automobily AV 15 - T 815, vyproš ovací

tanky VT 55 A (B) v etn  podvalník  P 50, jsou další nezastupitelnou kategorií prost edk

využívaných zejména  u dopravních nehod. Mezi požární automobily pat í i velitelské,

nákladní a kontejnerové automobily r zných typ .

 Pro ešení mimo ádných událostí je ve vybavení JPO množství vyproš ovacích

prost edk , pomocné technické prost edky požární ochrany a za ízení ur ená pro likvidaci

událostí spojených s nebezpe nými látkami. Samoz ejmostí jsou prost edky pro ochranu

zasahujících hasi . Drážní hasi i se svým technickým vybavením mohou provád t stejné

zásahy jako státní hasi i. Navíc však disponují speciální technikou, která je nutná pro zásahy

specifické na železnici.
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 Vyproš ovací za ízení je od firmy Holmatro, nomexové výjezdové obleky

Fireman IV - Deva FM, protichemické p etlakové obleky Trelchem-Treleborg, nebo OPCH

PO 90. Obleky proti sálavému teplu od firmy Dräger, dýchací a m ící p ístroje také od firmy

Dräger. Ut ovací a zvedací podušky firmy Vetter. Nejisk ící erpadla typu UECA-10-H-

VÚ  Olomouc a další od firmy Rosenbauer - Austria. Také se používá p erpávací

(evakua ní) nerez jehla a r zné cisternové p echody od firmy Schmitz - D. Od firmy Ultimate

jsou odchytové bazény, norné st ny a raftové luny s r zným výkonem motoru. Dále jsou ve

výbav  sady nejisk ícího ná adí, zkratovací ty e, t snící tmely, vybavení pro lezecké skupiny,

vakuová nosítka a dlahy. [9]

4.2 Zásahový od v
 Základním od vem hasi e HZS D je dvoudílný stani ní od v dopln ný bavln ným

tri kem šedé barvy v provedení dlouhý, nebo krátký rukáv. Na tento od v, dle charakteru

zásahu, si hasi  obléká ochranný zásahový od v:

I. Zásahový p evlekový od v Fireman IV, p ilba Rosenbauer, zásahová obuv Haix,

zásahové rukavice;

II. Vystrojení viz. I. + dopln né izola ním vzduchovým p etlakovým dýchacím

ístrojem Dräger PA - 94;

III. Protižárový oblek OL 2;

IV. Protichemický hermetický p etlakový od v OPCH - 90 PO.

4.3 Vozový park
 Vozy [10], které mají jednotky PO HZS D k dispozici se liší dle jednotlivých stanic

hasi . Níže uvedená technika pat í do výbavy HZS D Olomouc, která se svým vybavením

adí mezi dob e vybavené jednotky. Podrobný p ehled voz  a techniky jednotlivých jednotek

je uveden v p íloze íslo 1.

4.3.1 CAS K 25 - L 101
Cisternová automobilová st íka ka K 25 (obr. . 3) je ur ena k p eprav  úplného

požárního družstva 1 + 8 s p íslušenstvím pot ebným k provedení požárního zásahu vodou

nebo p nou z vlastních nádrží nebo jiných zdroj  hasebních látek. Její rozsáhlé p íslušenství

umož uje provedení nejjednoduššího zásahu ru ním hasícím p ístrojem až po technicky

náro ný a komplikovaný požární zásah nízkým, p ípadn  vysokým tlakem vody nebo p ny.



18

Obrázek . 3 - CAS K 25 - L 101 [10]

Mezi základní technické vybavení automobilu pat í:

Naviják RAMSEY (obr. . 4) Elektrocentrála PEC 2 Honda (obr. . 5)

tažná síla navijáku: 5 430 kg výkon: 6,5 kW

délka lana: 30 m fázové nap tí:  220 V, frekvence 50 Hz

  Obrázek . 4 - Naviják [10]                                  Obrázek . 5 - Elektrocentrála [10]

etlakový ventilátor PAPIN (obr. . 6) Pily HUSQVARNA (obr. . 7)

výkon:                   9 500 m3/min motorová et zová pila

výkon 3,9 kW

délka lišty 38 cm

motorová rozbrušovací pila

obvodová rychlost 100 m/s

pr r kotou e 350 mm

Obrázek . 6 - Ventilátor [10]

Plovoucí erpadlo MACXIMUM (obr. . 8)

600 l/min.

dopravní výška 20 m

                                                                                Obrázek . 7 - Pily [10]
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Obrázek . 8 - Plovoucí erpadlo [10] Obrázek . 9 - Kalové erpadlo [10]

Kalové erpadlo KDFU 80 (obr. . 9)

výkon 300 l/min

dopravní výška 23 m

Další technické možnosti CAS K 25 :

o dlouhodobé osv tlování místa nehody;

o ochranné protichemické obleky;

o obleky chránící p ed sálavým teplem;

o lezecká souprava;

o detek ní a m ící p ístroje na zjiš ování p ítomnosti nebezpe ných látek,

koncentrace výbušnosti, radiace;

o zkratovací souprava.

4.3.2 Technický automobil TA 4 - T 815 4 x 4
 Vozidlo (obr. . 10 a 11) lze použít p i ropných haváriích na souši i na vod , p i

odstra ování následk  havárií na komunikacích, ve vodní síti, plynových rozvodech,

k odstra ování následk  živelných katastrof, v etn  záchrany lidí a zví at.

Obrázek . 10 - Technický automobil [10]        Obrázek . 11 - Vybavení automobilu [10]
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Mezi základní vybavení technického automobilu pat í

Nakládací je áb NJ 70 PT (obr. . 12) Bubnový naviják ROTZLER (obr. . 13)

nosnost / vyložení   2 000 kg / 3,6m tažná síla  25 tun

         13 00 kg / 5,4 m délka lana  42 m

         1 000 kg / 6,9 m

zdvih        9,9 m

        Obrázek . 12 - Je áb NJ 70 PT [10]       Obrázek . 13 - Bubnový naviják [10]

Elektrocentrála PEC 4 Honda 3 :

výkon 10 kW

fázové nap tí 220 V

frekvence 50 Hz

Vyproš ovací souprava hydraulických nástroj  HOLMATRO

rozpínací n žky (obr. . 14) :

roztažná síla    76 kN

tažná síla    48,5 kN

rozev ení n žek    835 mm, délka tahu 700 mm

Obrázek . 14 - Rozpínací n žky [10]

destruk ní n žky (obr. . 15) :

ezná síla p i vy ezávání otvoru  293 kN

ezná síla p i rozši ování otvoru  25 kN

rozev ení n žek 238 mm

rozpínací lis (obr. . 16) : Obrázek . 15 - Destruk ní n žky [10]

roztažná síla  161 kN

tažná síla  49,5 kN

         Obrázek . 16 - Rozpínací lis [10]
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Pily :

Motorová et zová pila JONSERED

výkon 2,8 kW

délka lišty 33 cm

Motorová rozbrušovací pila PARTNER Kalové erpadlo KDFU 80 (viz. obr. . 9)

obvodová rychlost 80 m/s výkon 300 l/min

12-ti palcový kotou dopravní výška 23 m

Plovoucí motorové erpadlo FROGGY

300 l/min.

dopravní výška 10m

Další technické možnosti TA 4 :

o ut sn ní kapajícího železni ního vozidla za pomocí tmel , vakuových ucpávek

nebo klín ;

o výsuvný teleskopický osv tlovací stožár;

o zkratovací souprava;

o trafosvá ka JS 90 s p ipojením na elektrocentrálu;

o ipojení elektrocentrály i na v tší vzdálenosti;

o ochranné protichemické obleky;

o práce ve výbušném prost edí za pomoci nejisk ícího ná adí;

o lezecká výstroj.

4.3.3 TA/CH 2 - A 31
Technický automobil (obr. . 17), který slouží ke zdolávání ropných a chemických

havárií. Hlavní výbavou je souprava SCHMITZ, erpadlo TR 3 - Rosenbauer, erpadlo

UECA 10 H. Tato všechna erpadla slouží k p erpávání ropných a všech ostatních

nebezpe ných látek. Dále ut ovací souprava, sorbenty a bazénky sloužící k likvidaci

nebezpe ných látek.

Vozidlo je dále osazeno pr myslovým vysava em VY - WAP, et zovou a rozbrušovací

pilou, 2 ks elektrocentrál, osv tlovacím stožárem, dýchacími p ístroji, ochrannými

protichemickými obleky.
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Obrázek . 17 - TA/CH 2 - A 31 [10]

Mezi základní vybavení technického automobilu pat í:

Ekologický erpací agregát UECA 10 (obr. . 18)    Pr myslový vysava WAO turbo 100 1

jedná se o erpadlo ovládané hydromotorem AE (obr. . 19)

s vhodností využití ve výbušném prost edí    max. výtla ná výška 7 m

pr tok 1 000 l/min.     sací výkon pro vodu 205 l/min.

Obrázek . 18 - erpací agregát UECA [10]             Obrázek . 19 - Pr myslový vysava [10]

Elektrocentrála PEC 5 JIKOV (obr. . 20)

 výkon 4,5 kW

 fázové nap tí 222V, frekvence 52Hz

   Obrázek . 20 - Elektrocentrála [10]
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5. Speciální technika
Ke speciální technice [10], kterou drážní hasi i disponují,  pat í technické prost edky,

které výkonnostn  sta í na t žké vlakové soupravy. Takové soupravy mohou vážit desítky až

stovky tun. Mezi speciální techniku drážních hasi  pat í :

o vyproš ovací automobil - VYA - AV 15 - T 815,

o vyproš ovací tank - VT 55 s p íslušenstvím pro jeho p evoz,

o nehodové vlaky,

o kolejové je áby

o nakolejovací souprava Hoesch

5.1 Vyproš ovací automobil VYA - AV 15 - T 815
Tento automobil (obr. . 21 a 22) slouží k vyproš ování a k tažení velmi t žkých

silni ních vozidel, k nakolejování železni ních voz  a ke zvedání b emen o hmotnosti do

15-ti tun. Další výbavou vozidla je naviják, pomocný naviják a elní radlice.

 Obrázek . 21 - VYA - AV 15 - 815 radlice [10] Obrázek . 22 - VYA - AV 15 - 815 je áb [10]

Technická data:

hlavní naviják: 40 000 kg délka lana: 150 m

pomocný naviják: 700 kg délka lana: 320 m

maximální tažná síla záv su: 65 000 kg

max. nosnost základního výložníku: 15 000 kg

max.nosnost s oto ným nástavcem: 4 000 kg

maximální vyložení je ábu se:

základním výložníkem 7,7 m

s oto ným nástavcem 11,4 m
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práce na pneumatikách a p i pojížd ní:

maximální nosnost v pracovním rozsahu  360 ° 4 000 kg

maximální nosnost vp edu s oto ným nástavcem (+,-  10°)       2 700 kg

maximální nosnost vzadu ( +,- 20°) 11 000 kg

práce na podp rách:

jmenovitá nosnost základního výložníku p i vyložení 3 m

v pracovním rozsahu 360° 12 500 kg

maximální nosnost s oto ným nástavcem v rozsahu 360° 3 800 kg

5.2 Vyproš ovací tank VT - 55
VT 55 (obr. . 23)  je rychlé obrn né pásové vozidlo ur ené pro vle ení havarované

techniky a k odklízení t žkých trosek, umož uje zdvíhání b emen o maximální hmotností 1,5

tuny. M že být použit jako nákladní plošina s nosností do 3 tun.

       Obrázek . 23 - Vyproš ovací tank VT - 55 [10]

Technická data:

druh tanku   st ední, vyproš ovací s je ábem jízdní dosah

osádka              3 osoby na cest 270 km

hmotnost 35 t v terénu 100 km

délka               7 120 mm

ší ka 3 275 mm  hlavní naviják

výška 2 250 mm tažná síla          25 MPa

sv tlost        450 mm délka lana        2 200 mm max.

rychlost 55 km/h
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je áb

nosnost               1,5 t

max. vyložení    4 000 mm

Souprava je tvo ená tažným vozidlem Tatra 815 AV 15 + podvalník P 50 s VT 55

(obr. . 24)

celková délka soupravy      23,5 m

max. výška soupravy 3,79 m

max. ší ka soupravy 3,27 m

hmotnost soupravy 81,6 t

celkový po et náprav 9

Obrázek . 24 - Souprava pro p evoz tanku VT 55 [10]

5.3 Nehodové pomocné prost edky 1

innost nehodových pomocných prost edk  (NPP) eší na železnici vnit ní p edpis

D V1 - P edpis pro organizaci provozu v depech kolejových vozidel (DKV). Práce NPP

musí být organizována tak, aby jejich využití bylo co nejrychlejší s cílem zajistit a obnovit

v krátké dob  plynulost železni ního provozu.

Rozd lení nehodových prost edk  dle umíst ní:

o ležité - ty i DKV: Praha, eské Bud jovice, Ústí nad Labem, Olomouc

vlastní nehodové pomocné prost edky;

o mén  d ležité - provozní jednotky, pobo né stanice DKV;

o malé nehodové prost edky - sou ást vybavení železni ních stanic nebo HZS D.

Mezi nehodové pomocné prost edky pat í:

Nehodové pomocné vlaky (NPV) jsou sestaveny z vozu nebo voz :

o ná ového, který obsahuje: nakolejovací sady Hoesh a Lukas, rozbrušovací ná adí,

osv tlovací za ízení, záložní agregáty, sva ovací soupravu;

1 Podklady k nehodovým pomocným prost edk m po osobní konzultaci
   s velitelem HZS D Ostrava - Stanislavem Výtiskem
   a s ing. Bed ichem Peckou - editelství HZS D Praha
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o obytného  i  kombinovaného  vozu  ( ást  ná ová  a  ást  obytná)  -  umož uje  zázemí

s možností p espání a stravování až na 3 dny;

o skladištního vozu.

Nehodová je ábová jednotka (NJJ) je sestavena z:

o kolejového je ábu - nehodové je áby mají ozna ení EDK 300 až EDK 1000, které se

liší svojí maximální nosností;

o ná ového, obytného, pop . skladištního vozu - stejné vybavení jako u NPV.

Použití NPP:

 Nehodové pomocné prost edky jsou žádány výprav ím železni ní stanice, v jejímž

obvodu nehodová událost nastala. Ten oznámí její rozsah prost ednictvím vlakového, pop .

ur eného provozního dispe era. P íkaz k odeslání NPP na místo nehodové události je

strojmistrovi DKV dáván ur eným provozním dispe erem.

 Práci a innost NPP ídí vedoucí NPP, který jej doprovází na místo nehodové události

a ídí odklízecí práce.

 Nehodová eta se skládá z profesí jako svá - eza  kyslíkem, elektromechanik,

mechanik kolejových vozidel, atd. v maximálním po tu 12 zam stnanc . Nehodová eta NJJ

pro nehodové je áby o nosnosti 101 tun a více je v maximálním po tu 8 zam stnanc , z nichž

musí mít každý platné vaza ské zkoušky.

5.4 Nakolejovací souprava Hoesch
 Souprava Hoesch [11] je používána pro zp tné nakolejení železni ních voz  (obr. . 25

a obr. . 26) po jejich vykolejení. Systém je koncipovaný tak, že po sestavení jednotlivých

komponent  m že být každé kolejové vozidlo (lokomotivy, motorové vozy, atp.)  nakolejeno.

Obrázek . 25 - Uložení soupravy Hoesch [10] Obrázek . 26 - Nakolejování lokomotivy [10]
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Charakteristika

Systém umož uje pln  tlakov  kontrolované, p esné milimetrové zvedání, spoušt ní,

tla ení a tažení. Také samostatný plynulý pracovní postup u pln  zatížených zvedák .

Zvedák s integrovanou patkou je vyroben z velmi odolné slitiny pevných kov . Jednotlivé

komponenty (obr. . 27) jsou hmotnostn  optimalizované a jsou tak lehce p enosné.

Mezi bezpe nostní prvky za ízení pat í hydraulický blokovací zp tný ventil, který zajistí,

že nedojde k poklesu tlaku p i zatížení (nap íklad p i proražení tlakové hadice). Dále obsahuje

ochranu zvedáku proti p etížení, p ípadn  proti nesprávné obsluze. Systém umož uje nasunutí

i vysunutí hadic p i zatížení. Je zabezpe ena provozuschopnost systému p i extrémních

teplotách  - 40° C do + 70° C.

Obsluhu celého systému provádí pov ená osoba u ídícího pultu. Rychlé p ipojení

jednotlivých komponent  umož ují ru  šroubovací hadicové spojky s nezam nitelným

barevným provedením.

   Obrázek . 27 - Prvky nakolejovacího za ízení Hoesch

6. Požární a záchranné vlaky
Drážní vozy nemusí být vždy pouze p edm tem ochrany proti požáru, ale mohou se

likvidace požáru nebo obecn  mimo ádné události v prostoru železni ní dráhy také aktivn

astnit. Za tímto ú elem byly vyvinuty tzv. „požární a záchranné vlaky“. Lze se s nimi setkat

nap íklad ve Švýcarsku, N mecku, Rakousku a v Rusku. Jejich vývoj byl zd vodn n

pot ebou rychle a efektivn  zasahovat ve špatn  p ístupných oblastech pro silni ní zásahovou

techniku a p edevším p i mimo ádných událostech v tunelech.
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Podobné záchranné vlaky nové koncepce  jsou používány jak u Švýcarské spolkové dráhy

(SBB) a švýcarské spole ností BLS AG, tak u Rakouské spolkové dráhy ÖBB. Struktura

chto vlak  je podobná - hotový vybavený kontejner nasazený na nosný v z nebo na

CargoSprinter (u SBB). Kontejner je plynot sný a umož uje p evoz posádky nebo zran ných.

Kontejnery n meckých, švýcarských a rakouských záchranných vlak  byly postaveny firmou

Dräger Safety.

6.1 Historie eských požárních vlak
 Požární vlaky [6] m ly 4 vozy, vybavené p edevším pro hašení rozsáhlých požár , kde

byla pot eba velkého množství vody. Ne ast ji se uplatnily u lesních a polních požár .

Skládaly se zpravidla z cisterny, plošinového vozu, uzav eného vozu a vozu osobní p epravy,

který byl uvnit  upraven jako kancelá , sklad a ubytovací prostor. Hadice a motorové

st íka ky typu PS 3, PS 8, pop ípad  PS 16 byly umíst ny v uzav eném voze. V p ípad

požáru se otevíraly dve e na té stran , kde bylo pot eba rozvinout hadicové vedení. Pro jízdu

vlaku platily p edpisy jako pro vlaky pomocné a p i jízd  k požáru nebo nehod  m ly vždy

po adí nutného služebního vlaku.

 Ve své dob , v 50. letech 20. století, byly tyto vlaky neopomenutelnou sou ástí opat ení

požární ochrany proti požár m vzniklých zejména podél tratí. Postupn  byla jejich údržba

stále náro jší a stav více neuspokojivý. Po vybudování objekt  požárních stanic a jejich

vybavení mobilní požární technikou byly vlaky zrušeny. Tyto vlaky však nelze v žádném

ípad  p irovnávat k požárn  záchranným vlak m, které jsou používány v zahrani í.

eské požární vlaky byly ve své dob  jedinou technikou, která byla na železnici k zásahu

k dispozici. V zahrani í jsou požárn  záchranné vlaky speciální výbavou.

6.2 Historie požárn  záchranných vlak  v zahrani í
 Jejich vznik byl dán  rozmanitostí železni ních tratí a špatnou p ístupností p ípadného

místa zásahu. První požární vlak v Rusku „požarnyj povoz“ byl již v roce 1862. V roce 1964

byl ve Švýcarsku uveden do chodu první „Tunnelrettungszuges“ - záchranný vlak pro použití

v tunelu. První záchranný vlak, který byl tehdy ješt  ve vlastnictví N mecké spolkové dráhy,

byl ve ejnosti p edstaven 19. kv tna 1988 ve m st  Fulda. Úrove  technického vybavení

i taktika nasazení se v jednotlivých státech liší. Na pomyslném technickém vrcholu jsou

požárn  záchranné vlaky ze Švýcarka, naopak je tomu u ruských požárních vlak . [12]
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6.3 Požárn  záchranný vlak v N mecku
Záchranný vlak (RTZ) N meckých drah AG [13] (obr. . 28 a obr. . 29), je záchranný

kolejový prost edek pro nasazení p i závažných nehodách v železni ním provozu. Systém

záchranných vlak  zahrnuje šest speciáln  vybavených vlak , které jsou neustále

v pohotovosti. Vlaky jsou složené ze dvou lokomotiv, dvou dopravních voz , technického

vozu, hasícího vozu a sanitního vozu. Nabízí dráze rozmanité možnosti k odvrácení

a likvidaci nebezpe í, rovn ž umož uje záchranu a ošet ení zran ných osob.

vodn  bylo plánováno 14 t chto záchranných vlak , avšak nakonec jich je v používání

šest. P edpokládá se, že nebudou již žádné nové záchranné vlaky, protože jejich údržba je

íliš nákladná. Již samotné obsazení záchranného vlaku v dob  pohotovosti je velmi

nákladné. Dle údaj  n meckých drah stojí ro  údržba šesti záchranných vlak  p ibližn

13 milion  eur.

 Obrázek . 28 - Záchranný vlak I [13]         Obrázek . 29 - Záchranný vlak II [13]

Stanovišt  vlak  jsou na hlavních nádražích m st:

Hildesheim, Kassel, Fulda, Würzburg, Mannheim a Stuttgart.

Použití:

 Hlavní použití je na starší rychlostní trati Hannover - Würzburg a Mannheim - Stuttgart.

Využití je však možné i mimo tento tah. P i havárii jsou vyrozum ny 2 záchranné vlaky. Na

edem stanovených místech následuje osazení vlaku osádkou tvo enou hasi i, leny

záchranné služby a minimáln  dv ma léka i. Oba vlaky potom jedou k místu nehody, každý

z opa né strany. P i nehod  v tunelu rozhodne velitel zásahu hasi  spole  s managerem

krizového ízení N meckých drah, který z obou vlak  vjede do tunelu.
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6.3.1 Uspo ádání záchranného vlaku
Záchranný vlak se skládá ze 7 ástí:

Lokomotiva I - Obrázek . 30 [13]
Lokomotiva I (obr. . 30) je hlavní jednotkou záchranného

vlaku. Je vybavená infrakamerou a dalším pomocným

technickým vybavením, pomocí n hož m že strojvedoucí

i p i zhoršených podmínkách viditelnosti, zp sobených

kou em  a mlhou, dojet s vlakem na pot ebné místo. Avšak

prostor strojvedoucího není plynot sný. Pro p ípad pot eby je

k dispozici dýchací p ístroj. P ed vjezdem do zakou eného tunelu m ní strojvedoucí své

místo, vlak ídí z bezpe ného stanovišt  pro strojvedoucího v transportním vagonu. S pomocí

technického vybavení získává obraz p ed lokomotivou, p enášený na dva monitory. Moderní

komunika ní prost edky zajiš ují spojení strojvedoucího s velitelem zásahu.

Dopravní v z I - Obrázek . 31 [13]

Dopravní  v z  I  (obr.  .  31)  slouží  k  doprav  až  60

zasahujících osob. V z je plynot sný a nezávislý na vn jším

zásobování vzduchem. Je zde umíst no 30 šesti litrových

lahví se stla eným vzduchem. Vým nný systém s lahvemi

zásobuje pasažéry erstvým vzduchem, maximáln  však po

dobu osmi hodin. V dopravním voze jsou uloženy ve velkém

množství komunika ní prost edky, pomocné technické prost edky pro vizualizaci, p ístroje

k ochran  dýchacího ústrojí, láhve se zásobou stla eného vzduchu, záchranné a jiné

prost edky léka ské pomoci. Transportní v z umož uje vstup a výstup pouze p es plynot sné

dve e. Plynot sné dve e zabrání pronikání kou e a jiných škodlivých látek.

Technický v z - Obrázek . 32 [13]

V technickém voze (obr. . 32) záchranného vlaku je

umíst no rozsáhlé vybavení pro technickou pomoc

a p ípadný požární útok. Ve dvou odd leních je uloženo

kolik hydraulických za ízení (n žky a vzp ry) elektrické

a motorové rozbrušovací pily, 5 elektroagregát  a autogenní

ezací souprava. Vesm s odpovídá p ístrojovému vybavení

asi dvou naložených záchranných hasi ských voz . Dále jsou
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zde umíst ny 2 reléové stanice nutné pro radiové spojení. Ty musí umož ovat p enos

i v tunelu, aby mohly být v p ípad  pot eby informovány další záchranné složky.

Hasící v z - Obrázek . 33 [13]
V hasícím voze (obr. . 33) je 20 000 litr  vody a 1 000 litr

nidla. P es 2 erpadla je úto ný proud zásobován vodou

s celkovým výkonem 1 600 litr  za minutu. Po celé délce

záchranného vlaku jsou proto nainstalovány vodovodní

rozvody. Dále je v hasícím voze umíst no 100 nosítek.

Pomocí dvojkolejného skládacího vozíku, který je také

umíst n v hasícím voze, m že být p emís ováno pot ebné množství výstroje a za ízení.

Sanitní (záchranný) v z - Obrázek . 34
Sanitní  v z  (obr.  .  34)  je  v  plynot sném  provedení.  P es

plynot sné dve e mohou zran ní po prvotním ošet ení p ejít

k dalšímu ošet ování, kde jsou p ítomni minimáln  2 léka i.

Léka i mají k dispozici 2 moderní a dob e vybavená místa

pro ošet ování. Toto vybavení umož uje v p ípad  nutnosti

provád t  i operace. V zadní ásti sanitního vozu m že být až

30 pacient ekajících na odvoz. Sanitní v z je rovn ž vybaven nezávislým zásobováním

vzduchem. Nouzový záložní systém zajiš uje nutnou energii pro p ístroje zajiš ující životní

funkce. Sanitní v z je propojený s dopravním vozem II , který je spojený s lokomotivou II

a ve vážných p ípadech umož uje zran né osoby dostat z nebezpe ného místa.

Dopravní v z II - Obrázek . 35 [13]

Dopravní v z II (obr. . 35) je z konstruk ního hlediska

shodný s dopravním vozem I, není zde však místo pro

vlakvedoucího. Dodate  je vybaven automatickým

ipojovacím vagónovým za ízením. Ve spojení

s lokomotivou II m že fungovat jako kyvadlový systém,

umož uje transportovat zran né osoby z místa nebezpe í

a další záchranné síly na místo zásahu p i cest  zp t.

Lokomotiva II - je konstruk  shodná s lokomotivou I a disponuje stejnou výbavou.
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6.4 Požárn  záchranný vlak ve Švýcarsku
Ve Švýcarsku existuje velmi úzká sí  požárních a záchranných vlak  [14]. Na rozdíl od

mecka jsou také pravideln  využívány pro požáry v blízkosti dráhy.  V 90. letech minulého

století byl za nejlépe vybavený požárn  záchranný vlak nové koncepce považován vlak LRZ

Bern. Do provozu byl slavnostn  uveden 9. dubna 1996. LRZ Bern tak tvo il jeden z celkov

18 požárn  záchranných vlak , za azených do služby u SBB. Požární vlak LRZ je sestaven ze

3 železni ních voz  a má celkovou délku 50,5 m , jeho cena je i s vybavením cca 2 500 000

švýcarských frank . LRZ nemá vlastní pohon, k jeho p esunu na kratší vzdálenost je

používána dieselová lokomotiva, na delší pak elektrická lokomotiva.

Když byl v roce 2007  uveden do provozu tunel Lötschberg-Basistunnel, stály na obou

stranách p ipraveny k okamžitému zásahu požární a záchranné vlaky spole nosti BLS

(spole nost hospodá ských drah ve Švýcarsku, založená v roce 2006) ve Frutigenu

a spole nosti SBB v Brigu. Jsou to nejnov jší požární a záchranné vlaky ve Švýcarsku. Jeden

nese název LRZ Brig - „L rch und Rettungszug Brig“ (obr. . 36), který pat í Švýcarské

spolkové dráze (SBB). Požární a záchranný vlak pat ící BLS, je také ozna ovaný  LRZ 04

(obr. . 37 ).

 Tento typ požárního vlaku byl vyroben v  roce 2004 za pomoci nejmodern jších

technologií firmou Josef Meyer Waggon AG ve m st  Rheinfelden.. Záchraná ské vybavení

LRZ dodala firma Dräger Safety . Typ 2004 se liší od p edchozích typ  hlavn  tím, že každý

jeho v z m že být zárove  vozidlem hnacím. Skládá se celkem ze 3 až 4 samohybných

modul .  A  to  1  cisterny,  1  technického  vozu  a  1  až  2  záchranných  voz .  ty i  motory

o výkonu 315 kW umožní 150 tun t žkému vlaku dosáhnout maximální rychlost 100 km/h.

Obrázek . 36 - LRZ Brig spole nosti SBB [14]     Obrázek . 37 - LRZ spole nosti BLS [14]
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6.4.1 Výcvik len  požárního vlaku
Výcvik len  LRZ je provád n dle p edpis  švýcarských ve ejných hasi . Krom

obecných dovedností hasi e je kladen d raz na železni ní problematiku. Tito hasi i musí na

rozdíl od svých m stských koleg  um t ovládat nakolejovací za ízení, ty e na zkratování

trak ního vedení a další drážní specifika. Mají na rok plánovaná všeobecná školení v rozsahu

nejmén  70 hodin, velitelé až 120 hodin. Každý len má ješt  další školení dle svého za azení.

Všichni, v etn  strojvedoucího tažné lokomotivy, jsou vycvi eni k nošení dýchacích p ístroj .

Výcvik v tšinou probíhá ve školícím a výcvikovém st edisku Ifa ve m st  Balsthal.

6.4.2 Uspo ádání záchranného vlaku
Složení (ve sm ru jízdy) [15]:

Technický v z, cisternové hasící vozidlo, záchranný v z I, záchranný v z II.

Všechny ty i kabiny strojvedoucího a oba záchranné kontejnery jsou provedeny

v plynot sném provedení a disponují za ízením pro zásobování vzduchem, které vytvá í

etlak. V kabin  strojvedoucího technického vozu a cisternového hasícího vozu je umíst n

dodate ný obslužný prvek pro hasící techniku. Ve všech kabinách strojvedoucího a v celém

vlaku je rozvod pro p ipojení vzduchu umož ující p ímé napojení ochranné dýchací masky.

Celková zásoba vzduchu vlaku iní asi 2 miliony litr  a ty jsou uskladn ny v 50 litrových

zásobních lahvích p i tlaku 300 bar . Teoretická doba nasazení je nejmén  4,5 hodiny.

Technický v z - Obrázek . 38 [14]

Disponuje vodní clonovou ochranu kabiny a je vybaven

mnoha r znými druhy ná adí (viz. obr. . 38).

Místnost na ná adí obsahuje: Vyproš ovací za ízení

Holmatro (t žká sada v etn  vak ), kompresor Dräger/Bauer

s filtra ním za ízením pro pln ní tlakových lahví dýchacích

ístroj , mobilní motorovou požární st íka ku, sorbety na

olejové materiály, hasící p ístroje, detek ní m ící p ístroje, svítilny v nevýbušném provedení,

2 záložní agregáty s výkonem 6 kW, olejové erpadlo a  pomocný je áb 250 kg. ást vozu pro

epravu mužstva je plynot sná a stejn  tak i p ední stanovišt  strojvedoucího. Na st eše je

umíst na lafetová proudnice Poseidon, hasící látka je do ní dodávána pomocí suchovodu

z cisternového vozu - výkon 2 400 l/minutu p i  8 barech, dost ik 70 metr  vodou.



34

Cisternový hasící v z - Obrázek . 39 [14]
Nádrž na vodu (viz. obr. . 39) s vyh íváním o celkovém

objemu 52 000 l. V té je integrovaná nádrž na p nidlo

o objemu 1 600 l. Dále je zde nádrž na 100 l speciální p ny

pro hasící za ízení CAFS (Compressed Air Foam System).

Na jedné stran  se nachází op t plynot sné stanovišt

obsluhy, v n mž je p ípojka na tlakový rozvod vzduchu. Na

druhé stran  vozu je umíst no erpadlo Ziegler o výkonu 6 000 l/minutu p i 10 barech, které

je pohán no dieselovým motorem. Na st eše p edního stanovišt  je umíst na lafetová

proudnice Poseidon.

K dalšímu vybavení pat í:

o mobilní vodní/p nový monitor (1 200 l /minutu)

o proudnice na vodní v jí  (720 a 1800 l/minutu)

o halogenový sv tlomet 500 W

o hadice (40 mm, 55 mm, 75 mm - celkem 1 000 m)

o rozd lova e, proudnice,

o ru ní hasící p ístroje (práškové, CO2)

o ejezdové m stky

o zkušební a zkratovací ty e

Záchranný v z I a II

Je samohybná jednotka s jednou kabinou pro idi e a jednou záchrannou plošinou na

protilehlé stran . Oba vozy jsou spolu spojeny plošinami. P echod mezi ob ma plošinami je

možný pomocí m stku (obr. . 40). Hlavní prostor voz  je plynot sný s mírným p etlakem,

ístupný p es plynot sné dve e. Kapacita je 60 osob, nebo 40 osob a 9 osob na l žkách.

K dalšímu vybavení pat í:

o protipožární výstroj (p ilby, zásahový od v a boty)

o 21 dýchacích p ístroj  Dräger (pouze v záchranném vozu II)

o náhradní vzduchové láhve

o záchranné masky pro postižené (p ipojené na vzduchový agregát)

o detektory kyslíku a oxidu uhli itého

o ru ní svítilny v protivýbušném provedení

Materiál pro léka skou pomoc:

o vybavení pro transport ran ných

o skládací nosítka, pevná nosítka
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o láhve s kyslíkem

o sanitní materiál

o vln né p ikrývky

Záchranná plošina:

o generátor pro napájení 400V/230V

o 2 schodiš ové moduly

o 2 oto ná ramena s elektrickým et zovým zvedákem pro transport pacient  na

a z plošiny

o 2 pevn  umíst né halogenové sv tlomety

o ru ní hasící p ístroje (práškové a CO2)

o vzduchový uzáv r plynot sných dve í

o ovládací jednotka nouzového napájecího zdroje

Obrázek  . 40 - Propojení plošin vozu I  a II [14]

6.5 Požárn  záchranný vlak v Rusku
Po átkem minulého století se v Rusku stav ly požární vlaky [16] dle amerického modelu.

Dnešní systém se moc neliší, jen se neustále dopl uje vybavení. Švýcarský vlak LRZ je

„výk ikem“ posledních technických vymožeností, ruský je p eci jen o poznání horší. I když

v sou asnosti se dodává do ruských vlak  kvalitní vybavení, chyb jí neustále finan ní

prost edky. P esto však ruské požární vlaky plní sv j ú el dob e. Po celém území Ruska je

jich rozmíst no n kolik stovek, p esn  924. Dbají na požární bezpe nost kolem husté

železni ní sít , která má 150 tisíc km, což jí adí na jedno z p edních míst sv ta.

6.5.1 Využití požárních vlak
 Ruské požární vlaky (obr. . 41) jsou nasazeny všude tam, kam se nem že dostat

automobilová požární technika, nebo tam, kde je pot eba velké množství hasiva a u místa

události vede železnice. Vlak hasil krom  lesních požár  nap . i ho ící tanker v p ístavu
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Oktjabrska, sklady automobilky Lada, explozi v nábytká ské firm  v ernovcích, požár

rašeliništ  v Tiželijach atd. Požární vlaky mají v Rusku za posledních n kolik let dohromady

v pr ru tém  7 výjezd  za den. V roce 2002 dosáhl po et výjezd  vlak ísla 2383. Každý

z vlak  má na starosti tra ový úsek o délce cca 160 km. Požární vlaky spravuje Ministerstvo

pro mimo ádné události - EMERCOM v rámci místních p sobností drah a hasi ských

jednotek.  Na  požární  vlaky  se  v  Rusku  velmi  spoléhá  a  v  dnešní  dob  se  stále  pracuje  na

zefektivn ní jejich použití.

Požární vlaky se v sou asnosti d lí do dvou skupin:

 Základ dnešního požárního vlaku skupiny 2 tvo í vždy v z pro ty lennou osádku.

Uvnit  jsou dv  stabilní erpadla v tšinou od firmy Požtechnika o výkonu 4 000 l/min,

enosná st íka ka, p enosná elektrocentrála, hadicové vybavení (1,5 km hadic), dýchací

ístroje, sociální zázemí v etn  koupelny, kuchyn  i ložnice. V n kterých je i nádrž na 5 000

litr  p nidla, které se používá velmi asto jako smá edlo.

 K tomuto vozu jsou p ipojeny cisterny, které jsou vzájemn  propojené s erpadly. Ty jsou

o r zných objemech a to od 40 000 do 73 000 litr  vody. Jeden požární vlak má až ty i tyto

vozy. Ob as lze vid t p ipojený ješt  tzv. technický v z, neboli SAR vagón. V n m se nachází

nakolejovací souprava a r zné ná adí, bývá tam i další nádrž na 5 000 l p nidla.  Dále jsou ve

vozech ješt  prost edky pro práci p i zásahu na nebezpe né látky (p erpávací souprava,

tmely, ochranné obleky), kompresor apod.

S t mito vozy je to vlak skupiny 1 - speciální požární vlak.

Ten má vyšší technicko - taktické možnosti použití. Postupn  se také dodávají speciální

nouzové záchranné kontejnery Ekont. Z klasického požárního vlaku se tak stal multifunk ní

záchranný vlak.

Obrázek . 41 - Ruský požární vlak [16]
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6.6 Hybridní automobily
Pro zásahy na železnici bývají v zahrani í krom  zmín ných speciálních požárních vlak

využívána speciální kombinovaná vozidla [17], ur ená jak pro silni ní, tak i kolejový provoz.

tšinou se jedná o tzv. technické CAS, které mají veškeré pot ebné vybavení pro zásahy na

železnici a to zejména v tunelech. D íve se takovéto vozy stav ly v tšinou na podvozku

MB Unimog, od toho se upustilo pro jeho velikost (dá se n j umístit pouze malá nástavba

s omezeným vybavením). V sou asnosti se tyto druhy vozidel staví na mnohem v tších

silni ních podvozcích jako je t eba MB Actros, MAN, Steyr, Perlini, ÖAF.

Tyto záchranné požární kolejové automobily jsou využívány nap íklad v:

o Rakousku -  vozy s podvozky ÖAF:

RLF-T 2000/200-FIX MIX (obr. . 42 ),

RLF-T 1800/200 FIX MIX (obr. . 43),

o Itálii - vozy s podvozky MB Actros (obr. . 44),

o mecku -   vozy s podvozky MB Unimog (obr. . 45).

Obrázek . 42 - RLF-T 2000/200 [17]     Obrázek  . 43 RLF-T 1800/200 [17]

Obrázek . 44 - Automobil na podvozku    Obrázek . 45 - Automobil na podvozku

MB Actros [17] MB Unimog [17]
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V eské republice vozidlo tohoto typu není. Pravd podobn  nejv tším d vodem, pro

tomu tak je, není kupodivu pouze po izovací cena, ale celá ada technicko - administrativních

okolností. Použití takového vozidla na kolejích by totiž p edpokládalo nejen strojv dcovské

zkoušky u idi , kte í by byli oprávn ni jej ídit, ale p edevším vy ešení dalších pom rn

specifických záležitostí, jako je nap . problém uvol ování železni ních tratí.

V p ípadech, kdy je terén jinak než po železnici nedostupný, využívají eští hasi i

možnost p epravy b žného cisternového vozidla na plošinovém železni ním vagónu. Ovšem

toto ešení je velmi zdlouhavé z d vodu p istavení vagónu. I zde však narážíme na již

zmi ovanou problematiku uvoln ní kolejí pro provedení rychlého zásahu. Dalším

využívaným ešením v eské republice jsou speciální skládací kolejové vozíky (obr. . 46),

na které je možno naložit technické vybavení, nebo zran né a dotla it je na požadované místo.

Vozíky však ne eší problém se zásobováním vodou.

Obrázek . 46 - Dva složené kolejové vozíky [10]

6.6.1 Hybridní automobil Rosenbauer RLF - T 2000/200
Z množství požárn  kolejových automobil  Vám p edstavím v z od firmy Rosenbauer

RLF-T 2000/200-FIX MIX [18] (obr. . 47 a obr. . 48), který využívají rakouští hasi i.

Základní specifikace:

Automobil je postaven na podvozku ÖAF - 6 x 4-4. Vybavený adovým naftovým 6-ti

válcovým motorem s výkonem 410 HP.

Technické parametry:

16-ti rychlostní ru ní azení ZF palivová nádrž 200 l

pneumatické odpružení rychlost na silnici 110 km/h

blokace diferenciálu všech náprav max. rychlost na kolejích 60 km/hod

2 vedlejší pohony (40 km/hod je povoleno v Rakousku)
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iditelná zadní náprava max. dovolené zatížení podvozku 27 000 kg

kabina Rosenbauer, sedadla 1+1+3+4

Za ízení pro požární zásah a nástavba:

Automobil disponuje vodním kombinovaným erpadlem Rosenbauer NH 30 s výkonem

2 400 l/min p i 10 barech nebo 250 l/min p i 40 barech. Dále obsahuje pln  automatický

im šovací systém p nidla Rosenbauer Fix Mix s pom ry pro nízký tlak (NT) 1 a 3 %, pro

vysoký tlak (VT) 3 %.

Technické parametry:

vodní cisterna 2 000 l, materiál um lá hmota;

nová cisterna 200 l, materiál um lá hmota;

st ešní monitor Rosenbauer RM 25 E;

výkon 1 200 l/min p i 10 barech, vodní a sm s voda/AFFF;

2 rychlozásahové navijáky voda/p na;

(1 DN 25/60 m pro VT a 1 DN 32/30 m pro NT);

2 proudnice, 30 m sto ených hadic, každá s p im šova em Z 4;

novou proudnicí na st ední p nu M 4 a jedna s S 4 na t žkou p nu;

osv tlovací stožár 4 x 1500 W/230 V, vysunutí 5 m;

 elektrocentrála Rosenbauer 13,2 kVA.

     Obrázek . 47 -  Vybavení RLF-T 2000 [18]     Obrázek  . 48 - Vybavení RLF-T 2000 [18]
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7. Záv r
 V této bakalá ské práci jsem se zabýval technikou využívanou p i mimo ádných

událostech na železnici v eské republice. Popsal jsem  možnosti použití speciální techniky,

hybridních automobil  a požárn  záchranných vlak  v zahrani í.

 Domnívám se, že nejv tším problémem p i mimo ádné události na železnici je dostupnost

místa zásahu díky terénním podmínkám. Pom r jednotek drážních hasi  a celková délka

dráhy, na které mají zasahovat, zv tšuje jejich zásahový obvod až na stovky kilometr , což

také nep ízniv  ovliv uje dojezdové doby na místo zásahu.

 Pokud dojde k mimo ádné události ve špatn  p ístupném míst  - lesy, skály, dráhu obtéká

eka apod., nezbývá než p ijet na nejbližší technikou p ístupné místo a pokra ovat p šky. To

však n kdy pro nutnost použití dané techniky není možné. V t chto p ípadech využívají

hasi i možnost p epravy b žného cisternového vozidla na plošinovém železni ním vagónu.

  V zahrani í je tento problém vy ešen použitím hybridních automobil  a v zemích

s množstvím tunel  pomocí požárn  záchranných vlak .

 K využívání této techniky v eské republice je v sou asné dob  hned n kolik proti.

Na naší dráze se nenachází tak dlouhé tunely jako v zemích, kde jsou využívány požárn

záchranné vlaky. Vysoké po izovací ceny, náklady na údržbu a nekvalifikované osoby pro její

obsluhu.

 Použití takové techniky na kolejích by p edpokládalo nejen strojv dcovské zkoušky

u idi , ale p edevším vy ešení problému uvol ování železni ních tratí. Stejný problém

s uvol ováním železni ní tratí je p i použití hybridních voz  a samotné nakolejení hybridního

vozu vyžaduje zkušenosti. Krom  toho tyto hybridní automobily díky podvozku umož ující

pohyb po kolejích, mají omezené možnosti p i pohybu po silni ním svršku a p edevším

v terénu. Nelze je tedy využít jako univerzální zásahová vozidla na kolejích a zárove

vozidla, která by nahrazovala klasický cisternový automobil pro zásahy v terénu. P esto by si

takové vozidlo své místo našlo a drážní hasi i by ho ur it  uvítali, práv  kv li vy ešení

problematiky nep ístupných míst.

 Bohužel použití této techniky na mimo ádné události za stávajících podmínek na trati

v eské republice není reálné. Pokud by m la být tato technika pln  využívána, muselo by

dojít ke zm  technicko administrativních opat ení. Aby uvol ování železni ní dráhy pro

tuto techniku netrvalo stejnou dobu jako uvoln ní dráhy pro plošinový železni ní vagón

s cisternovým vozem. Potom by investice do takové techniky byla vyhazování pen z. Jiná

situace nastane v  p ípad  provozování plánovaných n kolikakilometrových tunel ,
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edevším tunelu Praha - Beroun, který by m l svojí délkou p esahovat 20 kilometr . Zde by

bylo nutné zajistit bezpe nost pro p ípad mimo ádné události. V tomto p ípad  bych

up ednost oval požárn  záchranný vlak p ed hybridním automobilem, kv li možnosti

evakuace osob z tunelu. Tento vlak by byl dislokován pouze k použití pro tento tunel. eská

verze požárn  záchranného vlaku pro tento tunel by nemusela být tak špi kov  technicky

vybavená jako vlaky v zahrani í. Provedení by bylo upraveno dle podmínek plánovaného

tunelu.

 Stávající technika, kterou drážní hasi i disponují byla po izována v  90. letech minulého

století. Pr žn  byla svépomocí udržována a áste  byl obnovován vozový park.

Po p echodu HZS D pod Správu železnic dopravní cesty (SŽDC), která je plánovaná na

za átek ervna, i ervence 2008, je plánovaná možná modernizace techniky. V jakém

rozsahu a kdy by mohla p ípadná modernizace probíhat je v sou asné dob  p edm tem

jednání.
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íloha íslo 1 - Technické vybavení jednotek PO HZS D eské republiky

Bakalá ská práce - Požární technika pro nasazení na kolejích

Michal Valouch

1

JPO HZS D BRNO

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1
CAS K 25 -TATRA 815 (4x4) 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS 25 - ŠKODA 706 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1

VEA 1 - NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FORMAN 1

Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 2x30 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru 1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 6

SUNIT 6Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 8
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1
SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 7

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
HONDA 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER 2
Motorová et zová pila JONSERED 2055 T 3

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4 kW 2

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
St ední vyproš ovací hydraulická sada NAREX 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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Bakalá ská práce - Požární technika pro nasazení na kolejích
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2

JPO HZS D B ECLAV

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 148 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 -TATRA 815 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Velitelský automobil VEA 1- TATRA 613 1
Vyproš ovací je áb AV 14 - TATRA 815 1
Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru 1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 5

SUNIT 3Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 8
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1

Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních)

GADET 1
Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1

SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 5

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
SIGMA 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER 1

JONSERED 2055 T 2Motorová et zová pila
HUSQVARNA 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála POS 3 HONDA 3

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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Bakalá ská práce - Požární technika pro nasazení na kolejích

Michal Valouch

3

JPO HZS D ESKÁ T EBOVÁ

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1
TA 2 - AVIA 31 1Technický automobil
TA 2 - NISSAN DOUBLE CAB 1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
VEA 1- NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FABIA 1

Osv tlovací stanice POS 3 (220 V) 1
Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1

Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru (pro
8 osob)

1

enosná radiostanice BENDIX KING 12
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 6

SUNIT 12Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 13
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1
SATURN S 5, S 7 24Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 8

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
Plovoucí erpadla FROGGY 1
Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA 1

HUSQVARNA 266 SG 2Motorová et zová pila
HUSQVARNA 245 R 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4kW 1

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
St ední vyproš ovací sada LUKAS 1
Kalové erpadlo KDFU 100 1
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JPO HZS D LIBEREC

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 16 - RENAULT 210 1

Technický automobil TA 2/HR - AVIA 31 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Velitelský automobil VEA 1 - ŠKODA FABIA 1
Automobilový je áb AD 20 - TATRA 815 1
Rychlý zásahový automobil RZA - NISSAN PATROL GR 1
Osv tlovací stanice BLA 4 1
Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1

enosná radiostanice BENDIX KING 15
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 7

SUNIT 5Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 14
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví ASTRA II B 1
SATURN S 5, S 7 18
DRÄGER PA 94 8Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER 54 6

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
Plovoucí erpadla FROGGY 1
Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1
Motorová et zová pila HUSQVARNA 266 2

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4 kW 3

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
St ední vyproš ovací hydraulická sada LUKAS 1
Kalové erpadlo KDFU 1
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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5

JPO HZS D ESKÉ BUD JOVICE

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1
TA 1 - ARO 10.4 2Technický automobil
TA 2 - NISSAN DOUBLE CAB 1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Vyproš ovací tank VT 55 1
Automobilový je áb AD 160 - TATRA 148 1

VEA 1- NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FABIA 1

Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob SUZUKI 1

enosná radiostanice BENDIX KING 15
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 5

SUNIT 7Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 8
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT 1
SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 5

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
SIGMA 1
FROGGY 1Plovoucí erpadla
MACXIMUM 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 40 1
HUSQVARNA 262 XP 1
JONSERED 2055 T 1

Motorová et zová pila

HUSQVARNA 55 1
enosná motorová st íka ka PS 12 2

Elektrocentrála POS 3, HONDA 3
žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1

Kalové erpadlo 1
VETTER 1Souprava zvedacích vak
HOLMATRO 1
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JPO HZS D HRADEC KRÁLOVÉ

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1

VEA - NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - NISSAN PRIMERA 1

enosná radiostanice BENDIX KING 15
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 6

SUNIT 21Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 30

etlakový protichemický oblek OPCH 90 11
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1
SATURN S 5, S 7 14Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 6

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
SIGMA 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1
UECA 10 H 1Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky
UP 3 1

Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 262 1Motorová et zová pila
STIHL 1

Elektrocentrála BLA 4 3
St ední vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS D CHEB

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 30 1
VEA 1 - MITSHUBISHI PAJERO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FAVORIT 1

Vyproš ovací je áb AD 28 - TATRA 815 1
Za ízení pro hašení CO2 min. nápl  150 kg S 4x30 1

enosná radiostanice BENDIX KING 14
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 6

SUNIT 2Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 30

etlakový protichemický oblek OPCH 90 9
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1

Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních)

GADET 1
SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 7

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
HONDA 1Plovoucí erpadla
MACXMUM 1
UECA 10 H 1Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky
UP 3 1

Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila HUSQVARNA 1

HUSQVARNA 365, 353 2Motorová et zová pila
MC CULLOCH 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála HONDA, NEEC H 4 kW 2
St ední vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo SIGMA 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS D KOLÍN

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 -LIAZ 101 1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 30 1
VEA 1 - NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FORMAN 1

Automobilový je áb AB 063 - TATRA 148 1
Za ízení pro hašení CO2 min. nápl  150 kg S 4x30 1

enosná radiostanice BENDIX KING 15
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 7

SUNIT 22Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 9
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) GADET 1
Plnící za ízení tlakových lahví ASTRA 1

SATURN S 5, S 7 14Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 6

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
FROGGY 1Plovoucí erpadla
SIGMA 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 266 2Motorová et zová pila
HUSQVARNA 371 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4 kW, POS 3 2
St ední vyproš ovací hydraulická sada NAREX 1
Souprava zvedacích vak RUBENA 1
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JPO HZS D NYMBURK

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 148 1
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Velitelský automobil VEA 1 - ŠKODA Fabia 1,2 1
Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru 1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 7

SUNIT 19Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 30

etlakový protichemický oblek OPCH 90 10
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER - PAC - ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví PJE UNIVERSAL 1
SATURN S 5, S 7 11Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 6

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
MACXIMUM 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 266 2Motorová et zová pila
STIHL MS 200 T

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4 kW, POS 3 2

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo El. Ponorné erpadlo 380 V 1
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS D OLOMOUC

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1
TA 2 - AVIA 31 1

Technický automobil TA 4 - TATRA 815 4x4
(hydraulická ruka)

1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
VEA 1 - NISSAN PRIMERA 1
VEA 2 - JEEP 1Velitelský automobil
VEA 3 - KAROSA C 735
(autobus)

1

Rychlý záchranný automobil RZA - NISSAN TERRANO 1
Vyproš ovací tank VT 55 2

Podvalník P 50 Pro p epravu tank  a
nadrozm rných náklad

1

Vyproš ovací je áb AV 15 - TATRA 815 1
etlakový ventilátor PAPIN 350 1

Za ízení pro hašení práškem min. nápl  50 kg P 60 2
Za ízení pro hašení CO2 min. nápl  150 kg S 4x30 1

Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob
nafukovací lun ULTIMATE
D 400 mot. HONDA

1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 9

SUNIT 8Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 3
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) GADET 1
Plnící za ízení tlakových lahví ASTRA 1

SATURN S 5, S 7 18
DRÄGER PA 94 8Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 54 8

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
FROGGY 1Plovoucí erpadla
MACXIMUM 1
UECA 10 H 1
LUTZ - 220V/80 1
LUTZ - MUTE MV 24 V 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky

UP 3 1
Ponorné Grand Septik 1
KDFU 150 1Ponorná erpadla
KDMU 80 1

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER, HUSQVARNA 3
Motorová et zová pila HUSQVARNA 371 XPD 1
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JONSERED 2055 T 2
enosná motorová st íka ka PS 12 2

SLAVIA 1Elektrocentrála
HONDA 3

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Souprava zvedacích vak VETTER 1

JPO HZS D OSTRAVA

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 30 1

VEA 1 - NISSAN ALMERA 1
VEA 1 - NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FORMAN 1

Rychlý záchranný automobil RZA - NISSAN PATROL GR 1
Za ízení pro hašení CO2 min. nápl  150 kg S 4x30 1

Nafukovací lun mot. YAMAHA 1
Nafukovací lun bez mot. 1Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob

lun bez motoru 1
enosná radiostanice BENDIX KING 18

Vozidlová radiostanice BENDIX KING 11
SUNIT 16Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 30

etlakový protichemický oblek OPCH 90 20
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) GADET 1
Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1

SATURN S 5, S 7 24
DRÄGER PA 94 8Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 54 8

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
FROGGY 1Plovoucí erpadla
MACXIMUM 1
UECA 10 H 1Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky
UP 3 1

Odst edivé erpadlo na ropné produkty ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER 1

HUSQVARNA 266, 365 2Motorová et zová pila
JONSERED 2055 T 1

enosná motorová st íka ka PS 12 1
Elektrocentrála HONDA, POS 3 2
St ední hydraulická vyproš ovací sada NAREX 1

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo KDFU 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS  D PLZE

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - LIAZ 101 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 31 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Rychlý zásahový automobil RZA - NISSAN PATROL GR 1

VEA 1 - NISSAN TERRANO 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA OCTAVIA 1

Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S 4x30 1

Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob
Nafukovací lun + motor.

TOROK
1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 8

SUNIT 8Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 10
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních látek)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1
SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 7

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
MACXIMUM 1Plovoucí erpadla
FROGGY 2

Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky UECA 10 H 1
Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 262 XP 1
JONSERED 2055 T 1Motorová et zová pila
MC CULLOCH 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála CSAP, HONDA 2
St ední hydraulická vyproš ovací sada HOLMATRO 1
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS D PRAHA

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1

Cisternová automobilová st íka ka CAS K 25 -MERCEDES BENZ
1124

1

TA 2 - AVIA 31 1
TA 4 - TATRA 815 8x8 1
TA - LIAZ 110 1

Technický automobil

TA 4  - NISSAN PATROL GR 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Rychlý zásahový automobil RZA 2 - NISSAN PATROL GR 1
Protiplynový automobil PPLA 2 - AVIA 31 1

Podvalník P 50 Pro p epravu tank  a
nadrozm rných náklad

1

VT 55 2Vyproš ovací tank
VT 34 1
VEA 1 - TATRA 700 2
VEA 1 - AUDI A4 1
VEA 1 - ŠKODA FELICIA
KOMBI  ( editelství HZS)

1

VEA 1 - ŠKODA OCTAVIA
editelství HZS)

1

VEA 1 ŠKODA FAVORIT 1
VEA 1 - NISSAN PRIMERA

editelství HZS)
1

Velitelský automobil

VEA 3 - KAROSA 734 (autobus) 1
Vyproš ovací je áb AV 15 - TATRA 815 1

Podvalník P 50 Pro p epravu tank  a
nadrozm rných náklad

1

Vyproš ovací je áb AV 15 - TATRA 815 1
Za ízení pro hašení CO2 min. nápl  150 kg S 4x30 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun s motorem 1

enosná radiostanice BENDIX KING 19
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 12

SUNIT 15Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 50
OPCH 90 24etlakový protichemický oblek
TRELCHEN 6

Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3
Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) BW 4

Plnící za ízení tlakových lahví BAUER 1
SATURN S 5, S 7 30
DRÄGER PA 94 12Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 54 24

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
FROGGY 2Plovoucí erpadla
MACXIMUM 2
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Odst edivé erpadlo na ropné produkty ROSENBAUER TR 3 1
Ponorné erpadla Elektrické, p enosné 380 V 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER 3

HUSQVARNA 266, 262 2Motorová et zová pila
JONSERED 2055 T 1

enosná motorová st íka ka PS 12 3
Elektrocentrála NEEC 4 kW, POS 3, HONDA 3

žká vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VAPO - Náchod 1

JPO HZS D KRALUPY NAD VLTAVOU

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1
CAS 32 - TATRA 148 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - MERCEDES BENZ
1124

1

Technický automobil TA 2 - AVIA 30 1
TA 2 - NISSAN DOUBLE CAB 1

Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 30 1
VEA 1 - ŠKODA FAVORIT 1

Velitelský automobil VEA 1 - ŠKODA FAVORIT
PRAKTIK

1

Lo  s motor. Pohonem pro min. 6 osob Nafukovací lun 1
enosná radiostanice BENDIX KING 14

Vozidlová radiostanice BENDIX KING 7
SUNIT 10Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 30

etlakový protichemický oblek OPCH 90 8
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3
Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) DRÄGER -PAC-ex 1
Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1

SATURN S 5, S 7 10
DRÄGER PA 94 4Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 54 12

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
FROGGY 1Plovoucí erpadla
MACXMUM 1

Ponorné erpadlo Elektrické, p enosné 380 V 1
UECA 10 H 1Odst edivé erpadlo na nebezpe né látky
UP 3 1

Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila STIHL 1

HUSQVARNA 266 2Motorová et zová pila
JONSERED 2055 T 1

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála HONDA, BLA 4 2
St ední vyproš ovací hydraulická sada HOLMATRO 2
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Kalové erpadlo 2
VETTER 1Souprava zvedacích vak
VAPO 1

JPO HZS D P EROV

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 815 1Cisternová automobilová st íka ka
CAS K 25 - TATRA 815 1

Technický automobil TA 2 - AVIA 21 1
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 31 1
Rychlý zásahový automobil RZA - NISSAN PATROL GR 1

VEA 1 - ŠKODA FORMAN 1Velitelský automobil
VEA 1 - NISSAN TERRANO 1

Za ízení pro práškem s min. 50 kg nápln P 60 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru 1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 6
Nep etlakový protichemický oblek TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 6
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1
CMS 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných

látek (krom  radioaktivních)
GADET 1

Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1
SATURN S 5, S 7 6Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 10

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
SIGMA 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1

Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER K 650 1

HUSQVARNA 365 1Motorová et zová pila
JONSERED 2055 T 2

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála NEEC H 4kW, HONDA 2
St ední hydraulická vyproš ovací sada LUKAS 1

žká hydraulická vyproš ovací sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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JPO HZS D ÚSTÍ NAD LABEM

Požární technika a v cné prost edky PO Typ po et kus
CAS 32 -TATRA 148 2
CAS K 25 -TATRA 815 1
CAS 32 - TATRA 815 1

Cisternová automobilová st íka ka

CAS K 25 - LIAZ 101 1
Chemický 1
Týlový 1
Povod ový 1
Odtahový 1

Kontejnery

Valník 1
TKA - AVIA 31 (nosi
kontejner ) 1

Technický kontejnerový automobil TKA/HR - AVIA 30 (hyraulická
ruka) 1

Technický automobil TA2 - AVIA 31 2
Technický automobil na chemické havárie TA2/CH - AVIA 30 1

VEA 1 - ŠKODA FABIA KOMBI 1Velitelský automobil
VEA 1 - ŠKODA FAVORIT 1
VT 55 1Vyproš ovací tank
VT 34 1

Za ízení pro hašení CO2 min. se 150 kg nápln  S4x40 1
Lo  s motorovým pohonem min. pro 6 osob Nafukovací lun bez motoru 1
Automobilový je áb AD 28 - TATRA 815 1
Vyproš ovací je áb AV 15 - TATRA 815 1

enosná radiostanice BENDIX KING 16
Vozidlová radiostanice BENDIX KING 5

SUNIT 3Nep etlakový protichemický oblek
TYVEK 20

etlakový protichemický oblek OPCH 90 6
Od v proti sálavému teplu DRÄGER ISOTEMPT 3

DRÄGER -PAC-ex 1Prost edky pro detekci plyn  a nebezpe ných
látek (krom  radioaktivních) CMS 1
Plnící za ízení tlakových lahví TRIDENT III 1

SATURN S 5, S 7 15Dýchací p ístroje vzduchové
DRÄGER PA 94 5

Souprava na p erpávání nebezpe ných látek SCHMITZ 1
SIGMA 1Plovoucí erpadla
FROGGY 1

Odst edivé erpadlo na ropné látky ROSENBAUER TR 3 1
Motorová rozbrušovací pila PARTNER 1

HUSQVARNA 1Motorová et zová pila
JONSERED 2055 T 2

enosná motorová st íka ka PS 12 2
Elektrocentrála POS 3, HONDA 3

žká hydraulická vyproš ovací sada HOLMATRO 1
Kalové erpadlo 2
Souprava zvedacích vak VETTER 1
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Galerie fotek:

Infrakamera na lokomotiv                Propojení mezi transportním vozem 2
a sanitním vozem

     Plynot sné dve e dopravního vozu   Pohled do transportního vozu

       Místo intenzivní pé e I v sanitním voze     Ovládání rozvodu vzduchu

http://www.feuerwehr-halle.de
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      Hydraulické vyproš ovací za ízení Umíst ní agregát  v technickém voze

      Vybavení technického vozu I         Vybavení technického vozu II

      Vybavení technického vozu III        Vybavení technického vozu IV

      Vybavení technického vozu V Vybavení technického vozu VI

http://www.feuerwehr-halle.de
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Galerie fotek

Cisternový hasící v z Cisternový hasící v z  II

 Cisternový hasící v z  III  Detail erpací soustavy

  Kabina strojvedoucího s ovládacím panelem    Pohled do záchranného vozu I
     (nalevo) a ovládání hasící techniky (napravo)

http://www.feuerwehr-frutigen.ch/technik/lrz.asp
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 Pohled do záchranného vozu II Plynot sné dve e záchranného vozu

 Plošina záchranného vozu Vybavení technického vozu I

     Vybavení technického vozu II                                  Vybavení technického vozu III

http://www.feuerwehr-frutigen.ch/technik/lrz.asp

