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Příloha 1 

Zkouška rozvoje požáru u osobního železničního vozu 

Ke zkouškám byly vybrány dva čtyřnápravové osobní vozy řady B (druhá vozová třída) 

s vnitřním uspořádáním do oddílů po 8 sedadlech. Pro účely zkoušky byly zajištěny 

vozy s kompletní vnitřní výbavou, kde nechyběly sedadla, příčky, podlahové krytiny, 

záclony,skleněné výplně oken a dveří. Oba vozy byly shodné včetně interiéru. 

 

Uskutečnily se dvě zkoušky lišící se místem zapálení a přístupem vzduchu do vozu. 

Zkoušky se konaly za bezvětří,při teplotě vzduchu -20 °C,v prostoru vlečky firmy 

Kovošrot v železniční stanici Sázava u Žďáru nad Sázavou. 

 

Zkouška č. 1 

1. Způsob provedení:  

 vůz byl zapálen v levém představku (vstupní část vozu) pomocí směsi BA 95 a 

NM v poměru 2 .3 litru, 

 všechna okna byla zavřena,dveře byly otevřené u místa zapálení a na pravém 

představku. 

 

2. Základní údaje o zkoušce jsou uvedeny v tabulce: 

3. Zhodnocení zkoušky: 

 při požáru došlo k intenzivnímu vývoji černého, hustého kouře, 

 vzhledem k omezenému přístupu vzduchu nedosáhla lineární rychlost šíření 

požáru hodnoty uváděné v „Metodickém návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požáru“ 
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 již po cca 8 minutách požáru dochází k trvalým deformacím nosných částí vozu 

(rám pod představkem),následně i jeho opláštění a z toho plynoucí nutnost 

trvalého vyřazení z provozu, 

 poměrně dlouhý časový úsek rozvoje požáru (obr 1): 

podvozky a jejich uložení v rámu vozu nebyly požárem poškozené a rovněž tak i 

zařízení umístěné pod rámem vozu (např. tlaková brzda), 

 trvalá deformace ( pokles ve středu vozu ) hlavních podélníků činila asi 200 mm     

(obr 2.): 

za nouzových podmínek je vůz schopen přepravy po kolejích (do nejbližší železniční 

stanice,šrotiště ….) 

 

Obrázek 1. Zkouška proběhla se zavřenými okny 
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Obrázek 2. Výsledek zkoušky č.1. 

 

Zkouška č. 2 

1. Způsob provedení: 

 vůz byl zapálen ve středové části vozu (v oddíle pro cestující) stejným poměrem 

hořlavých kapalin jakou u zkoušky č. 1 

 na každém představku byly otevřeny jedny dveře s polovinou všech oken na 

obou stranách vozu. 

 

2. Základní údaje o zkoušce jsou uvedeny v tabulce  
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3. Zhodnocení zkoušky: 

 

 došlo k intenzivnímu rozvoji požáru na obě strany vozu,za vyvinutí značného 

množství tmavého kouře ( obr. 3 ): 

 lineární rychlost šíření požáru vlivem přívodu vzduchu přesáhla tabulkový údaj 

– přibližně o 0,5 m/min. větší, 

 podstatně kratší doba pro vyhoření interiérového vybavení vozu (asi o 

1/3 ) proti zkoušce č. 1 

 nedošlo k poškození podvozků včetně jejich uložení,ani k poškození zařízení 

uloženého pod rámem vozu (např. tlaková brzda), 

 hlavní podélník je vlivem působení vysokých teplot deformován,došlo 

k destrukci nosných prvků skříně a opláštění ve středu vozu; střecha včetně 

jejich nosníků je rovněž deformována ( obr. 4 ): 

po zkoušce a následném dohašení činí průhyb hlavních podélníků ve středu vozu 

přibližně 300 mm, 

 po 12 hodinách od ukončení zkoušky došlo postupnou deformací k průhybu 

hlavních podélníků tak,že vůz byl opřen skříní akumulátorů o hlavu kolejnice, 

 vůz je po zkoušce nezpůsobilý provozu po kolejích. 
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Obrázek 3. Zkouška č. 2., která proběhla s otevřenými okny 
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Obrázek 4. Výsledek zkoušky č. 2 
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Závěr: 

Zkoušky prokázaly,že rozvoj požáru v osobních vozech daného provedení je poměrně rychlý. 

Již v časově krátkém úseku dochází k trvalým změnám v pevnostní charakteristice nosných 

částí,mající za následek trvalé vyřazení z provozu. Z toho vyplývají značné finanční škody 

(cena nového vozu obdobné třídy se pohybuje kolem 35 milionů Kč, u vozů první třídy, 

lůžkových a jídelních jde o násobky) 

Finanční ztráty se dále zvětšují v případě likvidace následků požárů vozu podobnému zkoušce 

č. 2 (vůz dosedlý na koleje). V těchto případech lze provést buď přímou likvidaci vozu na 

místě,která je časově a technicky náročná a vyžaduje si uzavření provozu v dotčeném 

traťovém úseku,nebo lze přijmout náhradní technická řešení pro nouzové přetažení do 

nejbližší železniční stanice. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá požadavek na včasné zahájení hasebních prací 

nejblíže dislokovanou jednotkou PO. V případě,že již nelze zasažený vůz zachránit před 

trvalým vyřazením z provozu,je nutné taktickým postupem jednotek PO zamezit šíření požáru 
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na okolní objekty (další připojené vozy) a chladit nosné části vozu tak,aby po zásahu byla 

možná jeho přeprava po vlastní ose do nejbližší stanice
1
. 
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Příloha 2 

Nejčastější požáry na železnici 

Požáry suchých trav a křovin na železničních náspech a podél tratí 

Požáry vznikají nejčastěji v jarních měsících, kdy jsou rostliny suché a neprorostlé 

novou travou. Dále vznikají suchém letním období. Příčinou vzniku bývají žhavé okuje  

od litinových brzdových špalků, odhození nedopalků cigaret cestujícími, úlet žhavého 

karbonu z výfuku motorové trakce, úlety jisker při provozu parní trakce. Zapálení 

vzniklé pádem trakčního vedení, kdy při průchodu elektrického proudu značné intenzity 

do země se vytvoří přechodové odpory, které způsobí vznícení trávy.Vyskytují se i 

požáry, které jsou založeny úmyslně nebo hrou dětí.Tyto požáry se mohou rozšířit na 

blízké lesní a polní kultury. Představují nebezpečí v podobě zapálení lehce hořlavých 

materiálů na nákladních vlacích nebo poškození projíždějících ŽKV. Způsobují 

zadýmení tratě a obtěžují svým dýmem cestující. Bývají zjištěny strojvedoucími 

projíždějících vlaků, vlakovými doprovody, případně cestujícími. 

 

Při průzkumu je třeba zjistit: 

 plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologickou situaci 

 přítomnost TV nebo elektrické přenosové soustavy 

 ohrožené objekty ve směru šíření 

 překážky, které by mohly zabránit šíření požáru 

 přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu nebo náhradní přístupové 

možnosti k místu MU 

 možné zdroje požární vody v místě ( např. pro využití plovoucích čerpadel ) 

 

Při hašení je třeba:  

 zaměřit se na směry šíření ( největší rychlost po větru, podél trati, nejmenší 

rychlost z náspu dolů ) 

 v případě nutnosti vypnout a zajistit TV, v blízkosti elektrické přenosové 

soustavy nepoužívat plné vodní proudy ( norma ) 
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 hadicové vedení pokládat zásadně pod kolejemi, využívat různých vodotečí nebo 

mostků 

 při budování hadicového vedení pod kolejemi na koridorech se musí zpomalit 

jízda vlaků, vzhledem k rychlostem vlaků je pohyb zasahujících v kolejišti 

vysoce rizikový 

 při nedostatku vody používat jednoduché hasební prostředky 

 využívat JPO SDH obcí z důvodů možných lepších místních znalostí 

přístupových cest a vodních zdrojů 

 spolupracovat s výpravčími přilehlých stanic (omezení dopravy) 

Požáry suchých trav mají klesající tendenci a na koridorech jsou již vzácností. Můžou 

způsobit požáry polních a lesních kultur, proto se v prevenci zaměřit, jak jsem již uvedl 

v předchozím, na včasné odstraňování dřevin a trávy. V lesích by bylo vhodné provést 

orné pásy, aby nedocházelo k šíření lesní hrabankou. Bylo by i vhodné podél tratí 

alespoň v pásech pěstovat plodiny, které nehoří jako obilí. 

 

Statistika požárů suchých trav, lesních a polních produktů 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet 

požárů 

444 381 399 437 305 

Přímá 

škoda na 

železnici 

(Kč) 

0 5000 1000 0 143 000 
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Obrázek 5. Požár suché trávy v seřaďovacím nádraží 

 

Požáry v nákladní dopravě 

Na železnici je v nákladní dopravě přepravováno velké množství zboží. Největší 

množství představuje energetické uhlí, ropné látky a další chemické sloučeniny 

převážně v pevném a kapalném stavu, méně častá je doprava stlačených plynů. 

Produkty automobilového průmyslu, gumárenství a umělá hnojiva opět v pevném stavu 

i kapalném. V současnosti nákladní doprava po železnici klesá. 

Nebezpečné látky jsou přepravovány dle RID. 

Požár může vzniknout na samotné konstrukci vozu nebo nákladu. Nejčastěji vznikají 

požáry hnědouhelných briket. Všechny požáry bývají zjištěny a oznámeny 

strojvedoucími míjejících vlaků, výpravčími při kontrolách vlaků projíždějících 

stanicemi nebo dalšími zaměstnanci na železnici. Jestliže je požár zjištěn na jedoucím 

vlaku, musí se zastavit v nejbližší stanici nebo je možné tento vlak vrátit z trati zpět do 

stanice ( zajišťují výpravčí ), tam na vhodném místě provést hasební zásah.
2
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 Ve staničních řádech jsou uvedena místa stanice, kde vlak nesmí zastavit např. zhlaví stanic 
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Při průzkumu je třeba zjistit: 

 ohrožení osob  

 druh hořícího materiálu 

 vyloučení provozu kolem zásahu 

 přítomnost elektrického napětí, TV případně předtápěcí stojany 

 ohrožené vagony, soupravy vlaků nebo jiné objekty 

 přístupové cesty 

 možné zdroje požární vody 

 možnost využití zaměstnanců železnice a manipulačních lokomotiv pro 

rozpojení vlaku a odtažení vagonu s hořícím nákladem na místo, kde nebude 

možnost dalšího rozšíření a nebude přítomno TV. 

 ŽKV musí být zajištěno proti pohybu 

 

Při hašení je třeba: 

 hasivo přizpůsobit hořícímu materiálu ( pyrocool, smáčedla ), použít DT a 

případně ochranné oděvy 

 hadicové vedení vést podél kolejí nebo pod nimi 

 při otevírání uzavřených vagonů počítat s náhlým vzplanutím prostoru nebo 

vyšlehnutím plamenů 

 při požárech nebezpečných látek zvážit evakuaci osob z okolních objektů 

 při požárech hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin sledovat odtok požární vody 

a zabránit vniknutí do kanalizace nebo používat suchá hasiva 

Požáry hnědouhelných briket, které jsou nejčastější, se nejlépe likvidují vyložením na 

zpevněnou plochu, ochlazením, zpětným naložením a okamžitým odvozem k příjemci.  
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Obrázek 6. Požár hnědouhelných briket 

Jestliže není možné vyložení, hasíme za použití injektážní proudnice nebo proléváme 

vodou. Tento postup je málo účinný a většinou dochází po několika hodinách 

k opětovnému vznícení. 

Nikdy se nesmí vystupovat na střechy nebo náklad pod nevypnutým a nezajištěným TV      

Obr 5., v žádném případě se nesmí zasahující pohybovat pod ŽKV z důvodu možného 

nečekaného pohybu. V úvahu musíme brát přítomnost chladicích medií 

v chladírenských vozech. Neidentifikovatelný náklad. 
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Obrázek 7. Požár vláknitých desek na nákladním vagonu 

Na Obr.7.,je hašení nákladu pod TV, které je vypnuté a zajištěné, zkratovací tyče nejsou 

v záběru. 

Požáry v osobní dopravě 

Požáry v osobní dopravě jsou charakterizovány rychlým rozšířením v interiérech vozů za 

vzniku toxických zplodin hoření a ohrožení velkého počtu cestujících zejména v dálkové a 

příměstské dopravě. Bývají zjištěny strojvedoucími na základě požární signalizace nebo 

smyslových vjemů, vlakovými doprovody, cestujícími nebo jinými zaměstnanci železnice. 

Prvořadé je použití ručních hasicích přístrojů vlakovým doprovodem nebo cestujícími. Hasicí 

přístroje jsou v každém voze uloženy na výrazně označených místech. V nových soupravách 

bývají umístěny ve skříních, které může vlakový doprovod otevřít speciální kličkou nebo 

cestující rozbitím skla a otevřením vnitřní kličkou. 

Při průzkumu je třeba zjistit: 

 místo požáru ( podvozek, interiér nebo elektrická instalace ) 

 vyloučení provozu kolem místa zásahu 
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 z předchozího posoudit míru ohrožení osob ve vlaku a případně nástupištích 

 přítomnost elektrického napětí ( TV, externí zdroje pro předtápění vlaků, průběžný 

kabel vlakového topení, vozidlové baterie ) 

 přítomnost chladicích médií v klimatizovaných vozech, přítomnost propan-butanových 

lahví v jídelních a bufetových vozech, nebezpečné látky v poštovních vozech 

 míru ohrožení souprav na vedlejších kolejích a jiných objektů 

 přístupové cesty a jejich náhradní řešení 

 možné zdroje požární vody 

 možnost využití zaměstnanců železnice a manipulačních lokomotiv pro rozpojení 

vlaku a odtažení hořícího vagonu na místo, kde nebude možnost dalšího rozšíření a 

nebude přítomno TV. 

 Zajištění ŽKV proti pohybu 

Při hašení je třeba: 

 použít DT a případně ochranné oděvy ( protitepelné ) 

 při hašení elektrické instalace používat vodní mlhové proudy nebo za přítomnosti 

elektrického napětí CO2  

 hadicové vedení vést podél kolejí nebo pod nimi 

 při otevírání uzavřených vagonů počítat s náhlým vzplanutím prostoru nebo 

vyšlehnutím plamenů 

 při rozvinutých požárech zvážit evakuaci osob z okolních objektů 

Často vznikají požáry na podvozcích souprav z důvodu špatně seřízených brzd Obr.1.. 

Vznikají za jízdy a jsou zjištěny výpravčími stanic při průjezdech nebo zastavení vlaků. Při 

požáru interiéru se převážně požár šíří stropním prostorem Obr.2.. 

 

Statistika požárů tažených ŽKV ( bez rozdílu nákladní a osobní dopravy ) 

Pok 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet 36 30 33 31 35 

Přímá škoda 

(Kč) 

18 761 030 2 749 930 20 551 500 5 328 370 1 619 920 
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Obrázek 8. Požár na podvozku elektrické soupravy 

Na obrázku 8. JPO provádí likvidaci požáru podvozku elektrické soupravy. V praxi prvotní 

zásah provede strojvedoucí nebo vlakový personál RHP ( CO2 ). Po uvedení soupravy do 

bezpečného stavu JPO hasí vodními mlhovými proudy.  
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Obrázek 9. Hašení interiéru elektrické soupravy 

Na obrázku 9. je likvidován požár interiéru elektrické soupravy. Požár se šířil stropním 

prostorem a odpadávajícími částmi stropní konstrukce byly zapáleny sedačky. 

 

Požáry hnacích ŽKV 

Požáry hnacích ŽKV jsou častější než požáry hnaných. Charakterizovány jsou rychlým 

zakouřením strojovny toxickými zplodinami Obr.5.a zvláště u elektrických ŽKV zvýšeným 

rizikem úrazu elektrickým proudem.Díky rychlému a silnému zakouření není v některých 

případech možné hašení strojvedoucím v prostorách strojovny. Požáry bývají zjištěny na 

základě požární signalizace ( pokud je lokomotiva takto vybavena ), smyslových vjemů ( silně 

iritující chlorovodík ze spálené izolace elektrických kabelů ) a z poruchových stavů 
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lokomotivy. Novější lokomotivy jsou vybavovány požární signalizací a SHZ s plynným 

hasivem v určitých částí strojovny, strojvedoucí má možnost ovlivnit SHZ. Tímto opatřením, 

jak je uvedeno předchozí části práce, je možné výrazně snížit riziko ohrožení strojvedoucích a 

zabránit velkým materiálním škodám  vlivem rozšíření požáru na celou strojovnu nebo 

dokonce lokomotivu.Stanoviště strojvedoucích je vybaveno RHP. 

Při průzkumu je třeba zjistit: 

 druh lokomotivy (elektrická, dieselelektrická, motorová) 

 ohrožení osob (strojvedoucích) 

 prostor požáru (stanoviště strojvedoucího, strojovna, trakční motory, podvozek) 

 bezpečný stav lokomotivy (zastavení spalovacího motoru, bezproudový stav na 

elektrických lokomotivách – stažení sběračů), vyzkratování některých zařízení ve 

strojovnách, které zůstávají pod napětím i po odpojení lokomotivy od TV 

 vypnutí a zajištění TV, vyloučení provozu kolem místa události 

 přístupové cesty a jejich náhradní možnosti 

 možné zdroje požární vody 

 spolupráci zaměstnanců železnice 

 možnost odtažení lokomotivy na místa, kde nebude hrozit rozšíření na jiné objekty a 

nebude přítomno TV 

 zajistit ŽKV proti pohybu 

Při hašení je třeba: 

   použít DT a případně ochranné oděvy ( protitepelné ) 

 při hašení v elektrických lokomotivách používat nevodivá hasiva do doby než bude    

všechno zařízení uvedeno do beznapěťového stavu ( spolupracovat se strojvedoucími 

nebo jinými osobami odborně způsobilými ) 

   vyvarovat se použití práškových hasiv ( nebezpečí poškození elektroniky ) 

   po použití hasicí pěny se musí provést propláchnutí všech součástí čistou vodou           

( provádí JPO HZS SŽDC, s.o. na místech určených ) 

   hadicové vedení vést podél kolejí nebo pod nimi 
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 při otevírání uzavřených strojoven počítat s náhlým vzplanutím prostoru nebo 

vyšlehnutím plamenů 

   při rozvinutých požárech zvážit evakuaci osob z okolních objektů 

 

 

Statistika požárů hnacích ŽKV 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 

Počet  60 60 58 68 88 

Přímá škoda ( 

(Kč) 

6 473 490 5 067 730 2 770 550 6 878 990 14 008 870 

 

Požáry mají stoupající tendenci, na železnici zvláště v nákladní dopravě se vyskytují 

lokomotivy, které překročily již svou životnost a tento stav je jednou z příčin požárů. V osobní 

dopravě se zavádějí moderní elektrické soupravy, Česká dráha a.s.má zapůjčené špičkové 

lokomotivy rakouské výroby známé pod názvem ,, Taurus“ a jsou využívány v soupravách EC. 

Nová lokomotiva české výroby je ve stadiu zkoušek. Všechny tyto stroje splňují veškeré 

požadavky interoperability evropského železničního systému v požární bezpečnosti.  
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Obrázek 10. Požár lokomotivy 

Na obrázku č.10. je vidět budování útočného vedení C po zajištění TV. V popředí je zavěšena 

zkratovací tyč na TV. 
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Pořadí použití hasebních látek z hlediska hasicího efektu v ŽKV 

 

1. voda – velmi dobrý účinek při nasazení vysokotlaké vody, postup je nutný z obou    

stran vozu, neboť nedochází k uhašení za překážkami ( sedačky, přepážky ) 

2. pěna – účinná při použití střední pěny, proudnice je nutno nasadit buď do chodbičky 

vozu při ochraně zasahujících  ochrannými obleky proti sálavému teplu nebo šikmo 

okny, aby nedocházelo k úniku pěny protilehlými okny 

3. prášek – málo účinný, při použití dochází k přerušení plamenného hoření, ale po 

přerušení dodávky prášku se materiál v prostoru vagonu opět vzněcuje. K ochlazení je 

nutné použít vodu nebo pěnu. Prášek je nevhodný pro hašení elektroniky lokomotiv, 

hrozí mnohem větší škody než požárem 

4. těžká pěna – dodávaná vysokotlakou proudnicí je málo účinná a pro tento druh zásahů 

nevhodná 

5. CO2 – používaný např. z hasicího automobilu je naprosto neúčinný při rozvinutých 

požárech osobních vagonů, kdy jsou již okna vypadlá a dochází k intenzívní výměně 

plynů
3
 

                                                           
3
 Tichý,P. Učební texty, Taktika zdolávání požárů, nehod a havárií II. Část.s. 90.  Střední odborná škola požární 

ochrany, Frýdek – Místek 1999 
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Příloha 3 

Zajištění bezpečnosti práce na elektrizovaných tratích 

Železnice v ČR je elektrifikována dvěma systémy: stejnosměrný o napětí 3000 V a střídavý 

jednofázový o napětí 25 000 V a 50 Hz. Jednotky HZS SŽDC,s.o. a HZS ČR provádějí zásahy 

na železnici v mnoha případech pod trakčním vedením a jejich bezpečnost je ohrožena 

elektrickým napětím. Při požárech nelze hasit vodou v blízkosti TV, taktéž při odstraňování 

následků nehod nemají hasiči možnost sledovat dodržení bezpečné vzdálenosti, kterou určuje 

norma ČSN 34 3109 pro práci v blízkosti trakčního vedení pod napětím. Proto musí být trakční 

vedení vypnuto a zkratováno. 

Trakční vedení může vypnout elektrodispečer (dálkovým ovládáním), výpravčí ve službě ve 

stanicích úsekovými vypínači. Není-li odpojená část zkratována, nebo bylo-li zkratování 

odstraněno, považuje se vypnutá část TV za zařízení pod napětím. (ČSN 34 3109 

Elektrotechnické přepisy, Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, 1997) . 

Zkratování na železnici v současnosti provádějí zaměstnanci SŽDC,s.o.,Správa elektroniky a 

energetiky ( SEE ), JPO HZS SŽDC,s.o. 

Postup jednotek HZS SŽDC,s.o. při zásahu v prostoru elektrifikované trati je následující: 

Po příjezdu na místo zásahu pod zatrolejovanou částí kolejiště zajistí velitel zásahu jednotky 

HZS SŽDC,s.o. vypnutí trakčního vedení přes elektrodispečera a vyžádá si souhlas ke 

zkratování trakčního vedení ve vypnutém stavu zkratovací soupravou. Po udělení souhlasu ke 

zkratování zavěsí určený zaměstnanec jednotky, vybavený příslušnými ochrannými prostředky, 

zkratovací soupravy na trolejové vedení tak, že zajistí zkratovací soupravou kolej, na které 

stojí, např. hořící ŽKV z obou stran do vzdálenosti minimálně 50 m, a další zkratovací 

soupravy zavěsí ve stejné úrovni na obě sousední koleje. Po zavěšení zkratovacích souprav, tj. 

6 ks, vydá osobně veliteli zásahu souhlas k zahájení činnosti. Elektrodispečerovi oznámí čas 

zavěšení zkratovacích souprav. V každém případě se na místo zásahu dostaví zaměstnanci SEE, 

kteří převezmou zabezpečený úsek po elektrické stránce. Po skončení zásahu přítomný 

zaměstnanec SEE zajistí odstranění zkratovacích souprav a uvede zařízení do provozu 
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prostřednictvím elektrodispečera
4
. Zkratování VN ve skříních sdělovací a zabezpečovací 

techniky neprovádí JPO HZS SŽDC,s.o.. V skříních se vyskytuje 6 000 V, 50Hz nebo 75 Hz. 

Vzhledem ke zkoušce volného rozvoje požáru osobního vagonu a dojezdovým časům JPO HZS 

SŽDC,s.o., v některých případech není reálný úspěšný zásah. Před lety měli oprávnění 

zkratovat TV v případech nebezpečí z prodlení strojvedoucí. Lokomotivy byly vybaveny 

zkratovacími tyčemi. Tato pravomoc strojvedoucích byla zrušena.  

 

Obrázek 11. Zabezpečení pracoviště zkratováním TV 

Na obrázku č.11., je požár lokomotivy, která dojela do stanice, kde lze požár úspěšně 

likvidovat. Zajištěno je TV nad kolejí, kde je požár a nad oběma sousedními. Lze začít hasit 

vodními proudy. ,,Ideální případ“. V případě, že požár by hrozil dalším šířením na osobní 

vagony, musí se vlak rozpojit a odtáhnout nebo intenzivně chladit vodním proudem. 

                                                           
4
 http://web.mvcr.cz/arhiv2008/casopisy/150hori/2000/zari/mikes.html 


