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Anotace 
MOULIS, F. Likvidace mimořádných událostí v železničním tunelu Březno u Chomutova 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 32 stran. a 4 přílohy  bakalářské práce. 

Bakalářská práce se zabývá  problematikou železničního tunelu Březno a je zaměřena na 

celkový popis a taktiku vedení zásahu. 

V první části je uveden náhled na všeobecný technický popis železničního tunelu 

Březno a železniční tratě Chomutov – Lužná u Rakovníka a vyjmenovává jednotlivé 

technické parametry tratě, grafikon, počty přepravovaných osob a možnosti přepravovaných 

nákladů na této trati resp. Tunelu. 

Druhá část se dotýká provedení a vybavení tunelu Březno, dále pak se zaobírá požárně 

bezpečnostním řešením, jednotlivými zvláštnostmi tunelu a také bezpečnostními prvky.  

Třetí část je zaměřena na ověřovací pokusy a cvičení ze kterých vyplývá ucelený postup 

a realizace jednotlivých kroků taktiky zásahu a vybavenosti jednotek požární ochrany. 

Závěrečná část zachycuje možná řešení  a shrnuje zjištěné poznatky do konečného 

přehledu a výčtu typických činností a postupů, které zde lze očekávat.  

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor, tunel, jednotka požární ochrany. 

Annotation 

Moulis F.Disposal of extraordinary incidents in Railway Tunnel  Březno u Chomutova. 

Ostrava VŠB-TU, 2008, 32 pages   4nd Bachelor Work 

This Bachelor Work deals with  the points at issue of Railway Tunnel in Březno and is 

specialized on it´s characterization and description of Fire-fighting tactics of action. 

In the first part is introduced insight into a general technical description of Railway 

Tunnel Březno and it´s Railway Line Chomutov- Lužná u Rakovníka. Enumerates every 

single technical parameter of Railway Line, it´s Train Traffic Diagram, the number of 

transported persons and the Cargo possibilities on this Railway line, respectivelly in Tunnel. 

The second part is concerned with type of construction of Tunnel and it´s equipment as 

well as Fire-safety solution, individual specialities of Tunnel and Safety component units. 

The third part is targeting the checking experimentationsand practising, which results 

into comprehensive process and implementation of individual moves of fire-fighting tactics, 

and Fire-fighting Force´s facilities. 

Final part describes all the possibile solutions and summarises discovered findings into 

the final statement and specification of typical proceedings and processes that could occur. 

Key words:    Fire and Emergency Brigade, Railway Tunel, Fire-fighting Force 
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1. Úvod 
Během svého působení ve funkci velitele stanice  jsem zjistil, že je potřeba klást vysoký 

důraz na proškolení a zejména na opakování školení hasičů, kteří se přímo podílejí na 

likvidaci mimořádných událostí. Jelikož tito příslušníci při zásahu pracují pod vysokým 

tlakem a v psychickém stresu, tak je nutné aby činnosti, které mají na místě vykonávat, dělali 

automaticky a téměř podvědomě. 

Když se v našem hasebním obvodu v katastru obce Březno na počátku roku 2002 začal 

stavět železniční tunel, tak již při zpracování projektové dokumentace stavby bylo patrné, že 

se jedná o netypickou stavbu a ne všemi jejími nuancemi se zabývá současně platná  

legislativa a tedy při zpracování podkladů bylo nutné řešit okolnosti, které nikdo 

nepředpokládal.  

Již při první prohlídce stavby železničního tunelu Březno jsem shledal o jak rozsáhlé 

dílo se jedná a následně jsem začal zjišťovat potřebné detaily, se kterými jsem chtěl seznámit 

výjezdové hasiče. Při shromažďování těchto podkladů, jsem často musel přistoupit 

k improvizaci jelikož předložená dokumentace se konkrétním tématem nebyla schopna 

zabývat, či řešila pouze teoretickou otázku či se danou problematikou zabývala jen okrajově.  

Cílem této práce bylo zpracovat jakýsi ucelený dokument, který by posloužil jako návod 

pro samotný zásah a jako podklad pro školení a k získávání praktických zkušeností 

zasahujících hasičů. 

Při shromažďování podkladů k této Bakalářské práci bylo patrné, že budu muset provést 

celou řadu měření během taktických cvičení pro dodávku vody a dále pak jsem si stanovil 

jako další z cílů vyzkoušet zásah na simulovaný požár vlaku v tunelu. Závěry z těchto cvičení 

a teoretických poznatků bych se pokusil shrnout, ověřit teoretickými výpočty a následně by 

bylo vhodné je implementovat mimo jiné do Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje. 

 

   

2. Rešerše 
 

Janota A., Přibyl P., Spalek J., Analýza a řízení rizik v dopravě, pozemní komunikace a 

železnice,  Praha 2006. Publikace pojednává o kvalitě dopravy v železničních tunelech, dále 

pak se zabývá odbornou evropskou terminologií a popisuje spolehlivost systémů a jejich 

rizika. 
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3. Technický popis železniční tratě a tunelu Březno 

3.1. Železniční trať Chomutov – Lužná u Rakovníka 

Železniční trať Chomutov – Lužná u Rakovníka je vedena jako hlavní trať mezi 

západní částí Ústeckého kraje a Hlavním městem  Prahou. Na této trati zabezpečují osobní 

dopravu motorové vozy řady M 810 a M 853 z přípojnými vozy 010 a 053.   

Motorové vozy řady M 810 jsou určeny pro lehkou osobní dopravu. Je půdorysně členěn na 

první stanoviště strojvedoucího, první nástupní prostor s toaletou, centrální oddíl pro cestující, 

druhý nástupní prostor a druhé stanoviště strojní obsluhy. Motorový vůz nabízí celkem 55 

míst k sezení a 40 míst k stání. Velmi stísněná stanoviště strojvedoucího jsou neprůchozí a lze 

se na ně dostat pouze dveřmi z nástupních prostorů. Nástupní prostory jsou přístupné 

jednokřídlými předsuvnými dveřmi. Sedačky ve velkoprostorovém oddílu pro cestující jsou 

uspořádány podle schématu 2+3 proti sobě. Vytápění vozu je teplovzdušné s využitím 

odpadního tepla od chlazení dieselu, v jehož chladicím okruhu je také zařazen pomocný 

naftový teplovodní agregát VA 20. Osvětlení je zářivkové. Spojení soupravy s dispečinkem je 

zajištěno systémem TRS. 

 

 
 

Obr.č.1 : Motorový vůz řady M 810 a přípojný vůz řady 010 
 

Motorové vozy řady M 853 jsou určeny jako rychlíkové pro osobní dopravu. Půdorysně 

je motorový vůz řady M853 členěn na první neprůchozí stanoviště strojvedoucího, strojovnu, 

zavazadlový oddíl, první nástupní prostor, oddíly pro cestující, druhý nástupní prostor a druhé 

stanoviště strojního personálu. Celková kapacita motorového vozu je 108 míst, z toho je 48 

míst k sezení a 60 k stání. Vytápění vozu je teplovodní. Na nástupní prostory vedou 

jednokřídlé skládací dveře. Spojení soupravy s dispečinkem je zajištěno systémem TRS.  
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Obr.č.2 : Motorový vůz řady M 853 
 

Denně projede touto tratí 42 osobních  a 4 nákladní vlaky. Průměrně se  přepraví  jednou 

vlakovou soupravou 25 pasažérů. 

 
 

3.2. Provedení a vybavení železničního tunelu Březno  

 

Tunel Březno na traťovém úseku Březno u Chomutova – Chomutov má délku 1758 m. 

Vnitřní rozměry tunelové trouby ( dále jen tunel ) jsou: výška 6,7 m a šířka 7,67 m  a plocha 

43,7 m2. K oběma portálům tunelu a pozemnímu objektu  jsou vybudovány příjezdové 

komunikace po jednom jízdním pruhu pro vozidla integrovaného záchranného systému ( dále 

jen IZS ). Pro možnost míjení vozidel jsou na komunikaci vybudovány „silniční zálivy“. Před 

portály a u  pozemního objektu jsou nástupní a záchranné plochy pro IZS.  

 

 

 

Obr.č.3 : Pohled na příjezdovou komunikaci a nástupní plochu 

vjezdového portálu 
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Ve vnitřním prostoru, po obou stranách tunelu jsou únikové cesty v šířce jednoho 

únikového pruhu  nad kterými jsou umístěny informativní značky  pro vyznačení směru úniku 

na portály a ke vstupu do únikové šachty, které  jsou doplněny o vzdálenost uvedenou 

v metrech. Ve  stěnách  tunelu jsou vybudovány tunelové záchranné výklenky, které jsou ve 

vzdálenosti 20 m po pravé straně vnitřní stěny tunelu  směrem od vjezdového portálu.  

 

 

Obr.č.4 : Pohled na tunelové záchranné výklenky 

 

V tomto prostoru je také uloženo nezavodněné požární potrubí ( suchovod ), který má 

v každém druhém záchranném výklenku vývod označen  „ H „  pro připojení požární hadice 

 C 52.  Tunelem prochází kabelová vedení v kabelových kanálech umístěných v postranních 

chodnících. V místech instalace vnitřního vybavení ( nouzové osvětlení, zásuvkové rozvody, 

zabezpečovací zařízení) jsou niky a chráničky.  Oba portály a únikový východ včetně 

pozemního objektu jsou propojeny drážními telefony, které lze vyžívat pro komunikaci 

zásahové jednotky.  

 

 

Obr.č.5 : Pohled na připojení drážního telefonu na portálu 
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Vstup do únikového východu je umístěn asi v polovině tunelu. Oddělen je od tunelu  

protipožárními dvoukřídlými dveřmi EI 90 D1. Dveře jsou vybaveny panika uzávěrem a jsou 

otevíratelné ve směru úniku z tunelu ven. Nade dveřmi v tunelu je umístěn stále svítící nápis 

označující únikový východ. Za dveřmi se nachází předsíň o rozměrech 9,15 x 1,1 m, kde jsou 

umístěny ventily pro ovládání přívodu požární vody z podzemní nádrže do suchovodu 

umístěného v tunelu.  V předsíni, nad vstupním otvorem, je vzduchová clona pro přetlakové 

větrání celé únikové šachty, které se spustí automaticky po otevření vstupních dveří. Clona 

vytváří plochý proud vzduchu potřebné rychlosti podél celého dveřního otvoru. Tímto je 

zamezeno samovolnému proudění vzduchu mezi tunelem a únikovou cestou v důsledku 

rozdílů teplot resp. tlaků. Výškový rozdíl mezi úrovní únikové cesty v tunelu a úrovní 

podlahy vstupního objektu je 29,88 m. Úniková cesta končí na povrchu v pozemním objektu. 

Východ z pozemního objektu je možný přes dvoje dvoukřídlé dveře opatřené panika 

uzávěrem. Z venku jsou dveře otevíratelné pouze za použití klíče, který je umístěn v klíčovém 

trezoru. Klíčový trezor je umístěn na zdi pozemního objektu a uzamčen visacím zámkem.  

 

 

 

Obr.č.6 : Celkový pohled na pozemní objekt a vývod suchovodu 

 

V pozemním objektu je také technologická místnost, která má samostatný přístup. Zde 

je umístěn řídící systém celého únikového východu, včetně řízení vzduchotechniky. Záložní 

zdroj elektrické energie,  je umístěn ve strojovně, která je součástí pozemního objektu.  

Vedle pozemního objektu je vybudována podzemní požární nádrž o objemu 72 m3 pro 

zásobování požární vodou. Tato požární nádrž je napojena na vodovodní přípojku DN 150  

tlakovým potrubím  přes uzavíratelný ventil.  Požární jednotka musí vytvořit přívodní vedení 

pomocí požárních  sacích hadic z podzemní požární nádrže do stroje, potom připojit sběrač na 
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nadzemní část suchovodu a dvěmi požárními tlakovými hadicemi B 75 vytvoří dopravní 

vedení mezi strojem a sběračem.       

Pozemní objekt , nástupní plocha a podzemní požární nádrž  je oplocena a vstup je vraty 

s čistým průjezdem o šířce 4 m. V únikové šachtě, pozemním objektu a na obou portálech je 

instalován elektrický zabezpečovací systém (EZS) ke kontrole a záznamu pohybu osob. 

Signál je sveden na drážní dispečink v Chomutově, kde se také ovládá nouzové osvětlení 

v tunelu.   

 

 

Obr. č.7 : Pohled na zapnuté nouzové osvětlení v tunelu 
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3.3. Rozdělení tunelu do požárních úseků [1] 

 

Hodnocení tunelu z hlediska požární bezpečnosti staveb je postaveno zejména na 

splnění požadavků, které jsou definované v ČSN 73 7508 – Železniční tunely. 

 

Objekt tunelu je rozdělen do tří požárních úseků: 

1. P 1 – tunelová trouba 

2. Š-P 2 – úniková šachta 

3. N 1 – strojovna 

 

P 1 - Tunelová trouba  

Požární riziko v tunelové troubě vytváří pouze vlaková souprava při průjezdu nebo při 

zastavení v tunelové troubě, neboť všechny stavební konstrukce jsou provedeny 

z nehořlavých hmot. Elektrické a signalizační kabely jsou uloženy ve stavebně odděleném 

kabelovém kanále nebo provedeny v nehořlavé úpravě. V případě průjezdu nebo zastavení 

vlakové soupravy osobní dopravy v prostoru tunelové trouby je tento prostor charakterizován: 

pn = 10 kg.m-2 

an = 0,9 

V případě průjezdu nebo zastavení vlakové soupravy nákladní dopravy v prostoru 

tunelové trouby je tento prostor charakterizován: 

pn = 60 kg.m-2 

an = 1,4 

 

        V době mimo průjezd provoz železniční dopravy lze prostor tunelové trouby považovat 

za prostor bez požárního rizika. Provozními pravidly dopravce je zajištěno, že vlaková 

souprava nesmí v tunelu zastavit, a to ani po vzniku požáru v tunelové troubě nebo ve vlakové 

soupravě. Toto opatření výrazně snižuje pravděpodobnost zastavení vlakové soupravy 

v tunelu a tím i existenci požárního rizika v tunelu. Stupeň požární bezpečnosti v tunelové 

troubě se nestanovuje, neboť požadavky na provedení tunelové trouby jsou stanoveny v ČSN 

73 7508. 
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Š-P 2 - Úniková šachta 

 

Tunel je specifická stavba zejména svými rozměry, což má vliv na parametry a 

provedení únikových cest. K úniku osob je navržena úniková šachta, která je tvořena 

záchrannou chodbou se svislou šachtou se schodištěm. Vlastní provedení únikové šachty má 

snahu respektovat v maximální míře požadavky pro chráněnou únikovou cestu podle ČSN 73 

0802.  

 

Úniková šachta je vybavena zařízením, které souvisí se zabezpečením úniku osob. 

Stavební konstrukce a zařízení jsou provedena z nehořlavých hmot. Prostor únikové šachty je 

prostorem bez požárního rizika. Instalovaný elektrický rozvaděč je v provedení EI 45. Stupeň 

požární bezpečnosti se nestanovuje, neboť požadavky na provedení únikové šachty jsou 

stanoveny v ČSN 73 7508. 

 

 

N 1 – Strojovna  

 

K zajištění přetlakové ventilace v prostoru únikové šachty je potřebná technologie 

umístěna v samostatné místnosti v pozemním objektu. Klimatizační jednotka je vyvedena do 

venkovního prostoru mimo prostor strojovny. Tento požární úsek je charakterizován: 

pn = 15 kg.m-2 

an = 0,9 

b = 0,8 

c = 1,0  

pv = 10,8 kg.m-2 

 

Požární úsek má konstrukční systém objektu smíšený, nulovou požární výšku a je 

zařazen do II. SPB. Prostor svými rozměry vyhovuje stanovenému stupni požární 

bezpečnosti. 
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4. Stanovení efektivní dodávky vody a provedení taktiky 

zásahu 

4.1. Ověřovací pokusy 

Vzhledem k náročnosti přípravy na provedení zásahu z důvodů přesnějších výsledků 

a jejich lepšího následného praktického využití  a vzhledem k charakteru a  rozměrům byly 

samotné ověřovací pokusy rozděleny na dvě hlavní činnosti: 

1. Doprava vody potřebné k provedení hasebního zásahu 

2. Simulovaný požár motorového vlaku v prostoru tunelu 

Dále pak byla samotná doprava vody rozdělena do čtyř fází: 

• Doprava vody na vjezdový portál  

• Doprava vody na výjezdový portál 

• Doprava vody k pozemnímu objektu 

• Doprava vody na všechny tři objekty 
 
 

4.1.1. Doprava vody potřebné k provedení hasebního zásahu 

 
Ověřovací pokusy byly provedeny na základě předloženého Požárně bezpečnostního 

řešení „Zabezpečení vody na hašení“ stavby „ČD DDC Přeložka trati Březno u Chomutova – 

Chomutov“  ze dne 25.5.2007 (dále jen PBŘ), zpracovatel doc.Dr.Ing. M.Kvarčák, které bylo 

předloženo ke změně zajištění zásobování vody na hašení odlišně od schváleného PBŘ ke 

stavebnímu povolení a zkušebnímu provozu. 

       Výše uvedené předložené PBŘ řeší normou požadované množství vody Q = 1200 l/min 

po dobu 1 hodiny, čemuž odpovídá 72 m3  takto:  

 600 l/min z vodovodní přípojky od vodojemu dodávané z pozemního objektu  
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a 600 l/min dodávané jednotkami požární ochrany ve II.stupni poplachu. 

      Celkem byly provedeny čtyři ověřovací pokusy ve dnech 29.6., 12.7., 13.7.  a 16.7.2007 

za ideálních povětrnostních a sjízdných podmínek v denních hodinách mimo posledního 

termínu, kdy byl proveden pokus v pozdních nočních hodinách. Prověřovacích pokusů se 

zúčastnili pouze jednotky požární ochrany (dle PBŘ) a s tím je nutno uvažovat i při 

dojezdových časech, kdy byl provoz minimalizován. Činnost při pokusech byla 

zaznamenávána na videozáznam a byly pořizovány fotografie.  

 

I. Pokus  – 29.6.2007 dopolední hodiny, doba výluky 10:40 – 11:50 hodin.  

Cíl pokusu : 

Prověření kyvadlové dopravy vody mezi vjezdovým portálem  Březno a čerpacím 

stanovištěm umístěným na čističce odpadních vod  (dále jen ČOV ) dolu Nástup Tušimice dle 

předloženého PBŘ (zajištění 600 l/min kyvadlovou dopravou) . Přístupnost vodních zdrojů 

pro požární techniku je po zpevněných plochách s možností čerpání požární vody  celoročně. 

Na příjezdové komunikaci k vjezdovému portálu je jeden jízdní pruh o šířce 4,4 m . 

Termín pokusu je stanoven na  29.06.2007 v 10:00 hod., celková doba na provedení 

s dojezdem všech jednotek se předpokládá na  dvě hodiny . 

 Zúčastněné jednotky s technikou :   

                       HZS PS Chomutov                  - CAS 25/2500/400-M2R         1+3    

                       HZSP ČD                                - CAS 32/8200/400-S3R           1+2    

                       HZSP DNT                             - 2x  CAS 32/8200/800-S3R     1+1     

                       JSDH Jirkov                            - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       JSDH Černovice                      - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       JSDH Březno                          - CAS 25/2500/400-M2R           1+3 

 

Čas vyhlášení poplachu jednotlivým JPO : 

 

Název JPO Čas vyhlášení poplachu 

HZS CV 9:52 

HZSP ČD 9:52 

HZSP DNT 9:53 

JSDHO Černovice  9:54 
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JSDHO Jirkov 9:54 

JSDH Březno 9:54 

Tabulka č.1. 

Dojezdové časy jednotlivých  JPO : 

 

Název JPO Čas výjezdu Čas příjezdu  Vzdálenost ( km) poznámka 

HZS CV 9:54 10:03 6,5 9 min. 

HZSP ČD 9:54 10:07 9 13 min 

HZSP DNT 9:56 10:12 15 16 min. 

JSDHO Černovice  9:59 10:14 10 15 min. 

JSDHO Jirkov 9:57 10:15 15 18 min. 

JSDH Březno 10:01 10:06 2 5 min. 

Tabulka č.2.  

Vzdálenost  zdrojů požární vody  :      

 

Poloha u tunelu Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Vjezdový portál  - Březno 2 100 m 1 600 m 

Tabulka č.3. 

 

Potřeba mobilní techniky na zabezpečení kyvadlové dopravy vody : 

 

CAS 32 počet 
Dodávané množství  vody l.min-1 

Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Poloha u tunelu 

3 3 

Vjezdový portál  - Březno 600 600 

Tabulka č.4. 

 

Časy vozidel při kyvadlové dopravě  vody :  

Název JPO Čas vypra. Čas odjezdu Čas plnění Čas příjezdu Celkový čas 

JSDHO Černovice 15 min. 10:59 4 min 11:14 14 min. 

JSDHO Jirkov 13 min 11:20 4min 11:35 15 min. 

Tabulka č.5. 
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Výsledek pokusu: 

Neprověřil záměr z důvodu technické závady (prasklé těsnění, nedotažení šroubů  ) na 

suchovodu u vjezdového portálu Březno. Provedená kyvadlová doprava vody pomocí 2 x 

CAS 32 a čas vyprazdňování 13 min ( CAS 32 JSDHO Černovice objem 9 000 l ) empiricky 

odpovídá průtoku vody Q 630 l/min.   

 

 

Obr.č.8 : Kyvadlová doprava vody pomocí   

CAS 32 u vjezdového portálu 

 

II. Pokus – 12.7.2007 dopolední hodiny, doba výluky 10:40 – 11:50 hodin. 

 

Cíl pokusu : 

 
Prověření kyvadlové dopravy vody mezi vjezdovým portálem  Březno a čerpacím 

stanovištěm umístěným na čističce odpadních vod  (dále jen ČOV ) dolu Nástup Tušimice, 

dle předloženého PBŘ (zajištění 600 l/min kyvadlovou dopravou) . Přístupnost vodních 

zdrojů pro požární techniku je po zpevněných plochách s možností čerpání požární vody  

celoročně. 

Na příjezdové komunikaci k vjezdovému portálu je jeden jízdní pruh o šířce 4,4 m . 

Termín pokusu je stanoven na  12.07.2007 v 09:00 hod., celková doba na provedení 

s dojezdem všech jednotek se předpokládá na  dvě hodiny.    

 

Zúčastněné jednotky s technikou : 

                       HZS PS Chomutov                  - CAS 25/2500/400-M2R          1+3   

                       HZSP ČD                                 - CAS 32/8200/400-S3R           1+2      
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                       HZSP DNT                              - 2x  CAS 32/8200/800-S3R     1+1   

                       JSDH Jirkov                             - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       JSDH Černovice                       - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       JSDH Březno                           - CAS 25/3500/400-M2R          1+3 

 

    Čas vyhlášení poplachu jednotlivým JPO : 

 

Název JPO Čas vyhlášení poplachu 

HZS CV 9:32 

HZSP ČD 9:32 

HZSP DNT 9:33 

JSDHO Černovice  9:34 

JSDHO Jirkov 9:34 

JSDH Březno 9:34 

Tabulka č.6. 

 

Dojezdové časy jednotlivých JPO : 

 

Název JPO Čas výjezdu Čas příjezdu  Vzdálenost ( km) poznámka 

HZS CV 9:34 9:42 6,5 8 min. 

HZSP ČD 9:34 9:47 9 13 min 

HZSP DNT 9:34 9:49 15 15 min. 

JSDHO Černovice  9:39 9:54 10 15 min. 

JSDHO Jirkov 9:37 9:54 15 17 min. 

JSDH Březno 9:41 9:45 2 4 min. 

Tabulka č.7. 

 

Vzdálenost  zdrojů požární vody  :      

 

Poloha u tunelu Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Vjezdový portál  - Březno 2 100 m 1 600 m 

Tabulka č.8. 
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Potřeba mobilní techniky na zabezpečení kyvadlové dopravy vody : 

 

CAS 32 počet 
Dodávané množství  vody l.min-1 

Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Poloha u tunelu 

3 3 

Vjezdový portál  - Březno 600 600 

Tabulka č.9. 

 

Časy vozidel při kyvadlové dopravě  vody : 

 

Název JPO Čas vypra. Čas odjezdu Čas plnění Čas příjezdu Celkový čas 

JSDHO Černovice 15 min. 11:00 3:30 min 11:14 14 min. 

JSDHO Jirkov 13 min 11:14 3:30 min 11:28 15 min. 

HZSP DNT 14 min. 11:28 3:30 min 11:42 14 min. 

Tabulka č.10. 

 

Výsledek pokusu: 

 

Splnil  cíl pokusu jen částečně jelikož, bylo zjištěno, že suchovod mezi tubusem tunelu a 

pozemním objektem je prasklý a dochází k úniku vody. Provedena kyvadlová doprava vody 

od čerpacího stanoviště na  ČOV doly Nástup Tušimice k portálu  Březno pomocí  

3 x  CAS ( CAS 32 JSDHO Černovice objem 9 000 l ). 

 

III.  Pokus – 13.7.2007 dopolední hodiny, doba výluky 10:45 – 11:45 hodin 

Cíl pokusu : 

 

Prověření kyvadlové dopravy vody mezi výjezdový portálem  Droužkovice a čerpacím 

stanovištěm na  ČOV doly Nástup Tušimice, dle předloženého PBŘ (zajištění 600 l/min 

kyvadlovou dopravou). Přístupnost vodních zdrojů pro požární techniku je po zpevněných 

plochách s možností čerpání požární vody  celoročně.Na příjezdové komunikaci 

k výjezdovému portálu je jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m . Termín cvičení je stanoven na  

13.07.2007 v 10:00 hod. ,celková doba na provedení s dojezdem všech jednotek se 

předpokládá na  dvě hodiny  
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Zúčastněné jednotky s technikou :  

                       HZS PS Chomutov                  - CAS 25/2500/400-M2R          1+3   

                       HZSP ČD                                - CAS 32/8200/400-S3R            1+2      

                       HZSP DNT                              - 2x  CAS 32/8200/800-S3R     1+1   

                       JSDH Jirkov                            - CAS 32/8200/800-S3R            1+1 

                       JSDH Černovice                       - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       JSDH Chomutov                     - CAS 25/2500/400-M2R           1+3 

                       JSDH Březno                           - CAS 25/3500/400-M2R          1+3 

 

Čas vyhlášení poplachu jednotlivým JPO : 
  

Název JPO Čas vyhlášení poplachu 

HZS CV 9:58 

HZSP ČD 9:58 

HZSP DNT 9:59 

JSDHO Černovice  9:59 

JSDHO Jirkov 10:00 

JSDH Březno 10:00 

JSDH Chomutov 10:00 

Tabulka č.11. 

Dojezdové časy jednotlivých JPO : 
 
Název JPO Čas výjezdu Čas příjezdu  Vzdálenost ( km) poznámka 

HZS CV 10:00 10:08 4,5 8 min. 

HZSP ČD 10:00 10:12 8 12 min. 

HZSP DNT 10:01 10:21 17 20 min. 

JSDHO Černovice  10:03 10:15 9 12 min. 

JSDHO Jirkov 10:03 10:17 13 14 min. 

JSDH Březno 10:08 10:19 6 11 min. 

JSDH Chomutov 10:03 10:13 6,5 10 min. 

Tabulka č.12. 
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Vzdálenost  zdrojů požární vody  :      
 
Poloha u tunelu Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Výjezdový portál - Droužkovice 6 700 m 6 200 m 

Tabulka č.13. 

 

Potřeba mobilní techniky na zabezpečení kyvadlové dopravy vody : 
 

CAS 32 počet 
Dodávané množství  vody l.min-1 

Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Poloha u tunelu 

4 4 

Výjezdový portál - Droužkovice 600 600 

Tabulka č.14. 

 

Časy vozidel při kyvadlové dopravě  vody : 
 

Název JPO Čas vyprz. Čas odjezdu Čas plnění Čas příjezdu Celkový čas 

JSDHO Černovice 15 min 11:14 4 min 11:38 24 min. 

JSDHO Jirkov 13 min. 11:23 3:30 min 11:45 22 min. 

HZSP DNT    I. 14 min. 11:32 3:30 min 11:54 22 min. 

HZSP DNT   II. 13 min. 11:44 3:30 min 12:11 27 min. 

Tabulka č.15. 

 

Výsledek pokusu: 

 

Provedená kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště na  ČOV doly Nástup 

Tušimice k výjezdovému portálu Droužkovice pomocí 4 x CAS a bylo zjištěno, že čas 

vyprazdňování jednotlivých CAS se pohybuje od 13 do 15 min ( CAS 32 JSDHO Černovice 

objem 9 000 l ) a tedy průtočné množství vody Q 600 l/min bylo dosaženo na hranici. 

Vzhledem k tomu, že v reálné situaci lze předpokládat zvýšení silničního provozu, změna 

meteorologické situace atd.  a tím prodloužení času jízdy jednotlivých CAS je nutno posílit 

kyvadlovou dopravu na výjezdový portál o jednu CAS 32.  
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Obr.č.9 : Kyvadlová doprava vody pomocí   

CAS 32 u vjezdového portálu 

 

 

IV. Pokus – 16.7.2007 noční hodiny, doba výluky 23:00 - 02:30  hodin 

Cíl pokusu : 

 
Prověření kyvadlové dopravy vody mezi výjezdový portálem  Droužkovice, pozemním 

objektem  a čerpacím stanovištěm na  ČOV doly Nástup Tušimice. Přístupnost vodních zdrojů 

pro požární techniku je po zpevněných plochách s možností čerpání požární vody  celoročně. 

Na příjezdové komunikaci k výjezdovému portálu je jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m a u 

pozemního objektu je také jeden jízdní pruh o šířce 3,1 m.  

 

 Zúčastněné jednotky s technikou : 

 

                       HZS PS Chomutov                  - CAS 25/2500/400-M2R          1+3   

                       HZS PS Klášterec nad Ohří     - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                       HZSP ČD                                 - CAS 32 1+3   

                       HZSP DNT                              - 2x  CAS 32/8200/800-S3R     1+1   

                       JSDH Jirkov                            - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                      JSDH Černovice                       - CAS 32/8200/800-S3R           1+1 

                      JSDH Chomutov                      - CAS 25/2500/400-M2R          1+3 

                      JSDH Březno                            - CAS 25/3500/400-M2R         1+3 
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Čas vyhlášení poplachu jednotlivým JPO : 
  

Název JPO Čas vyhlášení poplachu 

HZS CV 22:45 

HZSP ČD 22:45 

HZSP DNT 22:45 

JSDHO Černovice  22:46 

JSDHO Jirkov 22:46 

JSDH Březno 22:47 

JSDH Chomutov 22:46 

HZS Klášterec n/O 22:45 

Tabulka č.16. 

Dojezdové časy jednotlivých JPO - Výjezdový portál  Droužkovice 
 
Název JPO Čas výjezdu Čas příjezdu  Vzdálenost ( km) poznámka 

HZSP ČD 22:47 22:58 8 11 min. 

JSDHO Černovice  22:55 23:07 9 12 min. 

JSDHO Jirkov 22:50 23:04 13 14 min. 

JSDH Chomutov 22:51 23:01 6,5 10 min. 

HZS Klášterec n/O 22:47 23:11 20 24 min. 

Tabulka č.17. 

 

Dojezdové časy jednotlivých JPO – pozemní objekt 
 
Název JPO Čas výjezdu Čas příjezdu  Vzdálenost ( km) poznámka 

HZSP DNT 22:47 23:05 16 18 min. 

HZS Chomutov 22:47 22:55 5 8 min. 

JSDH Březno 22:57 23:03 3 6 min. 

Tabulka č.18 

 

Vzdálenost  zdrojů požární vody  :      
 
Poloha u tunelu Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Pozemní objekt 2 800 m 2 300 m 

Výjezdový portál - Droužkovice 6 700 m 6 200 m 

Tabulka č.19. 
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Potřeba mobilní techniky na zabezpečení kyvadlové dopravy vody : 
 

Dodávané množství  vody l.min-1 

CAS 32 počet 
Vodní nádrž na čističce Vodní nádrž v Březně 

Poloha u tunelu 

600 600 

Výjezdový portál - Droužkovice 4 4 

Pozemní objekt 3 3 

Tabulka č.20. 

 

Časy vozidel při kyvadlové dopravě  vody k výjezdovému portálu  Droužkovice 
 

Název JPO Čas vypr. Čas odjezdu Čas plnění Čas příjezdu Celkový čas 

JSDHO Černovice  15 min 23:23 3:30 min 00:03 40 min. 

JSDHO Jirkov 13 min. 23:37 3:30 min 00:18 41 min. 

HZSP ČD 13 min. 23:51 3:30 min 00:32 41 min. 

HZS Klášterec n/O 14 min. 00:05 3:30 min 00:44 39 min. 

JSDHO Černovice  15 min 00:20 3:30 min 01:00 40 min. 

JSDHO Jirkov 13 min. 00:34 3:30 min 01:13 39 min. 

HZSP ČD 13 min. 00:48 3:30 min 01:30 42 min. 

HZS Klášterec n/O 13 min. 01:02 3:30 min 01:42 40 min. 

Tabulka č.21 

 

Časy vozidel při kyvadlové dopravě  vody k  pozemnímu objektu  
 

Název JPO Čas vyprz. Čas odjezdu Čas plnění Čas příjezdu Celkový čas 

HZS Chomutov 13 min 23:25 3:30 min 23:43 18 min. 

HZSP DNT  I 13 min. 23:39 3:30 min 23:59 20 min. 

HZSP DNT  II 13 min. 23:53 3:30 min 00:12 19 min. 

HZS Chomutov 13 min 00:07 3:30 min 00:26 19 min. 

HZSP DNT  I 13 min. 00:21 3:30 min 00:40 19 min. 

HZSP DNT  II 14 min. 00:36 3:30 min 00:56 20 min. 

HZS Chomutov 13 min 00:51 3:30 min 01:12 21 min. 

HZSP DNT  I 13 min. 01:06 3:30 min 01:27 21 min. 

Tabulka č.22. 
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Výsledek pokusu: 

 

Provedená kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště na  ČOV doly Nástup 

Tušimice k výjezdovému portálu Droužkovice pomocí 4 x CAS  a kyvadlová doprava vody 

od ČOV doly Nástup Tušimice k pozemnímu objektu pomocí 3 x CAS.  

Pokusem bylo zjištěno, že čas vyprazdňování jednotlivých CAS na výjezdovém portálu 

Droužkovice se pohybuje od 13 do 15 min ( CAS 32 JSDHO Černovice objem 9 000 l ) a 

tedy průtočné množství vody Q 600 l/min bylo dosaženo.  

Dále pak bylo pokusem  zjištěno, že čas vyprazdňování jednotlivých CAS na pozemním 

objektu se pohybuje od 13 do 14 min a tedy průtočné množství vody Q 600 l/min bylo 

dosaženo (dodávaná voda byla stříkána do volného prostoru). 

Cíl pokusu byl splněn částečně, neboť nebylo možné odzkoušet plnění potrubí od 

pozemního objektu z důvodu neprovedení opravy potrubí (viz. 3. Ověřovací pokus).  

Na dvou odběrných místech (portál Březno a pozemní objekt) bylo prováděno měření tlaku a 

průtočného množství a empirickým výpočtem bylo zjištěno, že průtoku vody Q 600 l/min 

bylo dosaženo.   Potvrdil se závěr 3. ověřovacího pokusu o nutnosti posílení kyvadlové 

dopravy o 1x CAS.  

Deklarovaná kyvadlová doprava vody odpovídá a naměřené množství 600 l/min bylo splněno.   

 

Závěr z provedených pokusů na Dopravu vody potřebné k provedení hasebního 
zásahu 
 

Provedené ověřovací pokusy prokázaly, že dodávka vody v množství 600 l/min je reálná 

na všechna tři stanovená místa za předpokladu, že bude doplněná  o jednu CAS 32 na 

výjezdový portál. Dopravu není možno zajistit jak je uvedeno v předloženém PBŘ 

obousměrně, ale pouze částečně obousměrně s tím, že naplněná  CAS 32  budou na 

stanovištích mimo dodávku vody a jejich příjezd bude regulován. Rychlost dopravy 40 

km/hod. je reálná za předpokladu dobrého stavu a povahy vozovky, která byla v době pokusů. 

Čerpací místo na  ČOV doly Nástup Tušimice je optimální pro hladký průběh čerpání a 

doplňování vozidel i s přihlédnutím na zjištěné nepřesnosti v PBŘ.   
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4.1.2. Simulovaný požár motorového vlaku v prostoru tunelu 

Viz. Příloha č.1.: Plán taktického cvičení, Požár vlakové soupravy v tunelu Březno u 

Chomutova 

Popis provedeného cvičení 

Požár vznikl v nočních hodinách dne 12.03.2008 ve 23 55 hod.  ve vlakové soupravě ( 

závada na el. instalaci ), uvnitř tunelu a byl zpozorován ve 23 57 hod. vlakvedoucím 

soupravy. Následně byl nahlášen ve 23 58 hod.na  KOPIS Ústí nad Labem. 

 

Zúčastněné jednotky a technika 

Vzhledem k absenci objektu tunelu Březno v poplachovém plánu a vzhledem 

k empirickým výpočtům S a P byly povolávány jednotky, které by se zásahu zúčastnily 

s ohledem na dojezdové časy, množství S a P a samotnou techniku. 

HZS PS Chomutov                     CAS 25/2500/400-M2R  1+5 

                                                                           PPLA –L1Z                     1+1  

                                                                           CAS 32/8200/800-S3R    1+3 

                                                                           VEA UL3Z 

                       HZS PS Klášterec nad Ohří       CAS 25/2500/400-M2R   1+3 

                       HZSP ČD                                   CAS 25/2500/400-M2R   1+3                                                                                

                                                                          CAS 32/8200/400-S3R     1+2  

                       HZSP DNT                                CAS 32/8200/800-S3R     1+2   

                       HZSP ETU                                 CAS 32/8200/800-S3R     1+3  

                       JSDH Jirkov                               CAS 32/8200/800-S3R     1+3 

                       JSDH Černovice                        CAS 32/8200/800-S3R     1+3  

                       JSDH Chomutov                        CAS 25/2500/400-M2R   1+3                         

                       HZSP MUS  Most                     CAS 32/8200/800-S3R     1+1 

                                                                          CAS 25/2500/400-M2R    1+3             

                       PČR                                           osobní automobil               1+1 

 

 

Požár vlakové soupravy,  která zastavila asi 400 metrů od výjezdového portálu ( směrem od        

Droužkovic ). Posádka vlaku provedla evakuaci pasažérů (určila směr  únikovou šachtou a 

jednotlivými tubusy ) a  jednoduchými hasebními prostředky  (RHP) prováděla prvotní hasební 
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zásah. Mimořádnou událost (dále jen MU) ohlásila výpravčímu do železniční stanice Chomutov. 

Výpravčí ohlásil MU na KOPIS.  

Po příjezdu jednotky HZSP ČD v 00:20 hod. jednotky na místo MU, se velitel této 

jednotky seznámil se situaci a převzal velení zásahu a  vytvořil štáb VZ.  V 0:25 hod. zřízen 

1.BÚ ( výjezdový portál Droužkovice ) z jednotek - HZSP ČD,  HZSP MUS, SDH Chomutov, 

SDH Černovice. V 00:25 hod. zřízen  2.BÚ ( pozemní objekt-únikový východ) z jednotek - HZS 

PS Chomutov, HZS PS Klášterec nad Ohří. V 00:35 hod. zřízen 3. BÚ ( vjezdový portál Březno 

) z jednotek HZSP DNT, SDH Jirkov.  

1. BÚ - 00:24 hod.  jednotka HZSP ČD 1 +3 se vyzbrojuje izolačními dýchacími přístroji ( 

dále jen IDP ),  čtyřmi hadicemi C 52 a dvěmi proudnicemi. Pro přepravu materiálu používají 

nakolejovací vozík a provádí průzkum tunelu od Droužkovic směrem k Březnu.V 0:27 hod.HZS 

DNT a SDH Chomutov soustředí evakuované osoby a provádí jejich evidenci ( počet 

evakuovaných je 21 osob ). V 00:31 hod. provádí jednotka SDH Černovice osvětlení vstupu do 

tunelu a evakuačního prostoru výjezdového portálu .V 0:34 hod. průzkumná skupina HZS ČD 

nalezla dvě osoby neschopné pohybu, které naložila na nakolejovací vozík a vyváží je k ošetření 

za doprovodu dvou hasičů. Zbývající členové pokračují  v průzkumu Zjišťují znovu zahoření 

vlaku a provádí hasební práce ve spolupráci s příslušníky HZS požární stanice Chomutov. 3 BÚ - 

00:40 hod. na místo události se dostavila jednotka SDH Jirkov. V 00:44 hod. na rozkaz VZ 

provádí tato jednotka  průzkum vyzbrojena IDP od Března směr Droužkovice a  provádí 

osvětlení vjezdového portálu. 2 BÚ – v 00:21hod. příslušníci HZS PS Chomutov  osvětlují 

prostor ( CAS 25 ) , vyzbrojují se  IDP, čtyřmi hadicemi  C 52 a dvěmi proudnicemi. Provádí 

průzkum únikovou šachtou  směrem k výjezdovému portálu. Posádka  CAS 32 buduje přívodní 

vedení k pozemnímu objektu ( napojení na podzemní požární nádrž a suchovod v tunelu ). 

Příslušníci HZS PS Chomutov  v tunelu provádí zásah útočným proudy C 52 a dále pak 

provádějí evakuaci resp. záchranu pasažérů. V 00:44 hod. se na místo události dostavila jednotka 

HZS PS Klášterec nad Ohří. Po vyzbrojení hasičů IDP  v 00:58 hod.  provádí střídání 

zasahujících příslušníků jednotky HZS PS Chomutov. 1. BÚ 00:38 hod. se dostavila jednotka 

HZSP MUS. Na rozkaz VZ se tato jednotka vybavila IDP a v 00:58 hod.  provádí střídaní  

zasahujících členů  jednotky HZSP ČD a dále pokračují v hasebních pracích.  V 01:00 hod. 

velitel 2. BÚ hlásí lokalizaci požáru. V 01:15 hod. velitel 2. BÚ hlásí likvidaci požáru. VZ 

v 01:18 hod. ukončuje hasební práce.  VZ po dohodě s veliteli 2.BÚ a 3.BÚ nařizuje závěrečný 

průzkum, který provedou jednotky HZSP MUS od Března směrem k únikovému východu a 

HZSP ČD od Droužkovic směrem únikovému východu, kde se jednotky setkají a vrátí se na své 

stanoviště. Po závěrečném průzkumu v 01:30 VZ ruší 2.BÚ a dává rozkaz k návratu na základny.  
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Po návratu průzkumné skupiny 01:45 hod. HZSP MUS ruší VZ 3. BÚ a dává rozkaz k 

návratu na základny. Po návratu průzkumné skupiny 01:48 hod. HZS ČD ruší VZ 1. BÚ a dává 

rozkaz k návratu na základny.  

 

Závěr z provedeného cvičení : 

Dojezdové časy  jednotek PO se ukázaly jako reálné a příjezd jednotlivých jednotek PO 

byl bez problémový. Nástupní plocha se ukázala jako ne zcela vyhovující a zejména pak  při 

odjezdu jednotlivých CAS to bylo patrné. 

Navržené množství SaP by bylo adekvátní a je patrné, že na tyto typy objektů a zásahů je 

nezbytná takováto sestava jednotek a to zejména pak z důvodu místních znalostí a 

technických nuancí (nájezd techniky, její postavení, obsluha technických zařízení, jejich 

komunikace atd.). Z výše uvedeného je patrné, že je potřeba změna PPP a bude potřeba 

nadefinovat tunel Březno jako samostatný objekt s předurčeností jednotek PO.  

Dále pak bylo provedeno prověření spojení – mezi vlakovou soupravou a obsluhou 

tunelu, spojení složek IZS ( VZ a zasahujících příslušníků ) to jak v analogových, tak 

v digitálních rádiových sítích: Při cvičení byl spuštěn SCC (AD/DA převodník) z velitelského 

vozu HZS ÚO Chomutov, aby bylo možno komunikovat současně na zásahovém kmitočtu 

„K“ z analogových i digitálních radiostanic. Vozidlo bylo zaparkované co možná nejblíže k 

vjezdu do tunelu. 

    

 

Obr.č. 10 
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Ihned od začátku cvičení, tj. po vstupu HZSP CD do  tunelu se ukázalo, že cca po 350 m 

nebyla komunikace přes analogové RDST srozumitelná. Může za to zakřivení tunelu, které je 

ze směru od obce Droužkovice nejvýraznější (viz.obr.10). Veliteli zásahu byla proto 

zapůjčena jedna ruční RDST Matra Easy + pro komunikaci se zasahujícími hasiči. Velitel 

zásahu bez problémů komunikoval s hasiči v tunelu pod únikovým východem a s hasiči 

zasahujícími ve vlaku. Z toho vyplývá, že vlak, jakožto pevná překážka neměl na kvalitu 

spojení větší vliv. Horší to bylo s komunikací s hasiči zasahujícími z druhé strany tunelu, tj. 

od obce Březno. S nimi nebylo možné na zásahovém kmitočtu „K“ komunikovat. Byly proto 

použity telefony instalované v tunelu. 

Při zkoušce spojení se ukázalo, že komunikace pomocí digitálních radiostanic je 

vhodnější než komunikace pomocí analogových radiostanic a to jak z důvodu dosahu signálu, 

tak i srozumitelnosti vysílaných zpráv. 

Samotná činnost nezbytně proškolené osádky vlakové soupravy se ukázalo jako vyhovující a 

dále pak bylo patrné, že osádka vlaku byla poučena o směru evakuace pasažérů a toto až do 

příjezdu jednotlivých jednotek PO prováděla.  

Samotná evakuace probíhala jak tubusy tak únikovým východem a ověřilo se to, že 

pokud budou všichni pasažéři schopni samostatného pohybu , tak dojde k jejich evakuaci ještě 

před příjezdem první jednotky PO.  

Vzhledem k samotné délce tunelu a vzdálenosti vlakové soupravy k portálům je pro déle 

trvající zásah nutné aby jednotky byly vybaveny dýchacími přístroji s delší ochrannou dobou 

– dvě tlakové láhve, nebo kyslíkovými dýchacími přístroji. 

Posledním bodem, který se ukázal jako důležitý je to aby zasahující jednotka byla 

vybavena detekční technikou a v případě vyhledávání zraněných ještě např. termokamerou či 

obdobným technickým zařízením. 
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5. Navržení uceleného postupu vedení zásahu při MU  

5.1. Charakteristika zásahu v železničním tunelu : 

• Obtížné podmínky pro vedení zásahu zejména vzhledem k vysokému okamžitému 

tepelnému výkonu. 

• Stísněný prostor při provádění záchranných pracích a  soustředění SaP.  

• Překonávání dlouhých vzdáleností a z toho vyplývá i delší doba bojového rozvinutí. 

• Přítomnost toxických zplodin hořen. Nutnost používaní dýchací techniky z delší 

ochrannou dobou – dvě tlakové láhve, kyslíkový dýchací přístroj. 

• Prvotní průzkum musí být veden  cílem: 

– zjistit počet ohrožených osob, místo kde se nacházejí a jsou-li ohroženi 

– zjistit přesné místo MU   

– fázi rozvoje požáru, jeho zdroj, parametry a cesty jeho možného šíření. 

• Provádění současné záchrany osob a zdoláváním požáru , což klade velké nároky na 

koordinaci a řízení SaP. 

• Záchranou  osob s různým stupněm zranění, které jsou současně exponovány 

zplodinami hoření a současně mohou utrpět popáleniny. 

• Řízením ventilace v závislosti na postupu při vyprošťování osob a zdolávání požáru. 

 

5.2. Podmínky pro vedení zásahu.  

Na základě poznatků a praktických zkušeností z jednotlivých pokusů a cvičení vyplývají    

závěry, které jsem shrnul do jednotlivých bodů:  

 

• Tunel Březno u Chomutova musí být zapracován do Požárního poplachového plánu 

Ústeckého kraje  jako samostatný objekt a tedy povolávání JPO z KOPIS bude dle 

tohoto Požárního poplachového plánu.   

• V DZP na objekt tunel Březno u Chomutova jsou jasně dány místa příjezdu 

jednotlivých JPO, prvotní opatření a dále pak v grafické části schematicky znázornit 

umístění CAS u jednotlivých portálů resp. pozemního objektu 

• Je nezbytná prvotní identifikace místa MU(strojvedoucím, nebo jiným členem vlakové 

čety), jelikož z toho vyplývá už samotné najíždění JPO k portálům resp.pozemnímu 
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objektu. Proto je nutné  spojení mezi vlakovou soupravou a na drážním dispečinkem 

v Chomutově.   

• Ke spojení mezi zasahujícími JPO v tunelu jsou využívány všechny spojové 

prostředky (analogový, digitální signál a popřípadě vnitřní telefonní spojení). 

• Vzhledem k délce tunelu a fyzické námaze je nutné aby JPO byly vybaveny dýchacími 

přístroji s delší ochrannou dobou – dvě tlakové láhve, kyslíkový dýchací přístroj. 

• Prvotně je pro zásah využita požární voda v tunelu připojením na zavodněný 

suchovod. 

• Dodávka vody musí být zajištěna před zahájením zásahu.  

• Nakolejovací vozík ve výbavě HZS ČD použít pro transport technických prostředků k 

místu MU a vybavit jej brzdou.   

• Nakolejovací vozík lze použít i pro transport zraněných z místa MU. 

• Již v prvopočátku stanovit místa pro soustředění  SaP. 

• S ohledem na aktuální meteorologickou  a povětrnostní situaci zvážit nasazení 

prostředků pro usměrnění proudění vzdušniny. 

• Velitelem zásahu je velitel jednotky HZS ČD, a.s., pokud je zajištěna dostupnost, do 

15 minut. Pokud ne, pak velitel jednotky HZS kraje nebo příslušný služební 

funkcionář.  

• Na nástupní plochy se síly a prostředky  mohou soustředit a zahájit zásah teprve po 

pozitivním zjištění, že na trati je vyloučen provoz .  

• Zásah je veden z únikového východu ( pozemní objekt ) a od obou portálů . Při 

pohybu v tunelu bude zásah veden proti únikovému proudu. Unikající osoby nesmí 

být ohroženy zásahem jednotek PO.   

• Osoby se z tunelu evakuují dle pokynů vlakové čety pokud možno vlastními silami.   

• Určené jednotky PO zajišťují evidenci evakuovaných osob a jejich soustředění poblíž 

portálů mimo zónu zakouření.  

• Zranění jsou transportováni na portály, pozemní objekt a dále do spádových 

zdravotnických zařízení.   

• Vozidla ZZS se soustřeďují na portálech a  pozemním objektu a spolupracují 

s určenými JPO, které vedou evidenci zraněných.  

• PČR  usměrňuje a řídí příjezdové komunikace v okolí místa zásahu po celou dobu     

      jeho trvání.   
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6. Závěr 
Vzhledem k absenci uceleného dokumentu, který by řešil problematiku likvidaci 

mimořádných událostí v železničních tunelech jsem v úvodu této práce nastínil technické 

vybavení tunelu, které přímo souvisí s likvidací mimořádné události, dále pak jsem čerpal 

technická specifika z Požárně bezpečnostního řešení a vše jsme se snažil zaměřit na taktiku 

vedení zásahu. 

Při stanovení ověřovacích pokusů jsme se snažili zajistit plynulou dodávku vody pomocí 

kyvadlové dopravy z ČOV DNT 600 l/min a to z jednotlivých portálů a pozemního objektu. 

Dále pak bylo provedeno noční taktické cvičení, kde se rovněž ověřovala plynulá dodávka 

vody. Těchto cvičení se zúčastnilo 8 jednotek a  75 hasičů a podařilo se zajistit požadované 

množství hasební látky. 

Při dalším cvičení, které bylo zaměřeno na taktiku vedení zásahu v tunelu se zaměřením 

na simulovaný požár vlaku, ze kterého bylo evakuováno 26 pasažérů, se podařilo zjistit a 

ověřit dojezdové časy, čas a způsob natažení útočného vedení, ovládání technických specifik 

a v neposlední řadě i nejbezpečnější způsob evakuace a záchranu pasažérů. Tohoto cvičení se 

zúčastnilo celkem 9 jednotek, 50 hasičů, 26 pasažérů a 3 členná posádka vlaku, včetně vlaku. 

Veškeré tyto poznatky jsem shrnul do závěrů cvičení a ověřil jsme správnost úsudku při 

stanovování taktiky vedení zásahu, dále pak byl stanoven počet a způsob najíždění JPO 

k jednotlivým portálům a k pozemnímu objektu, jejich střídání a bezpečný návrat.   

Závěry z ověřovacích pokusů, cvičení a shromážděné podklady jsem zapracoval do 

návrhu a změny Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje, který jak jsem prakticky 

prokázal byl nedostatečný. V závěrečné části jsem stanovil možná řešení  a shrnul zjištěné 

poznatky do konečného přehledu a výčtu typických činností a postupů. 
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7. Seznam použitých zkratek 
 

VZ –    Velitel zásahu 

IZS –    Integrovaný záchranný systém 

EZS -   Elektrický zabezpečovací systém EZS 

PBŘ -   Požárně bezpečnostní řešení 

JPO –   Jednotky požární ochrany 

HZS –  Hasičský záchranný sbor 

HZSP - Hasičský záchranný sbor podniku 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

CAS  -  Cisternová automobilová stříkačka 

ZZS   -  Zdravotnická záchranná služba 

BU     -  Bojový úsek 

SaP    -  Síly a prostředky 

PPP    -  Požární poplachový plán 

PČR  -  Policie České republiky 
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