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Anotace
ŠPINLER,  J.  Řešení  mimořádné  události  v  železničních  tunelech  Ústí  nad  Orlicí  –  Choceň: 

bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 31 s. 

Bakalářská  práce  se  zabývá  určením  sil  a  prostředků  pro  řešením  mimořádné  události 

v železničních tunelech Oucmanice a Hemže a taktikou zásahu v tunelu Oucmanice. V první části 

popisuje změnu trati mezi městy Ústí nad Orlicí a Choceň. Ve druhé části vybírá jednotky IZS pro 

řešení mimořádné události v těchto tunelech. Ve třetí části hodnotí některé technické prostředky 

jednotek. V poslední části navrhuje taktický postup na modelových událostech.

Klíčová  slova:  Tunel,  mimořádná  událost,  Oucmanice,  síly  a  prostředky,  příjezdová 
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ŠPINLER, J. Coping with en Extraordinary Event in Ústí nad Orlicí – Choceň Railway Tunnels: 

The Bachelor thesis, Ostrava: VSB-TUO, 2010. 31 s.

This bachelor thesis deals with the identification of forces and equipment for Coping with an 

extraordinary  event  in  Ústí  nad  Orlicí  -  Choceň  railway  tunnels.  The  first  part  of  this  thesis 

describes the change of railway between the towns Ústí nad Orlicí and Choceň. The second part 

choose emergency units to deal with extraordinary event in those tunnels. The third part rates the 

pros and cons of equipment of the chosen emergency respond units. The last section suggests   a 

tactical approach to model events.
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Použité pojmy a zkratky[1] 

Železniční tunel je podzemní liniová stavba, ve které je vedena celostátní případně regionální dráha 

nebo vlečka. 

Tunelová trouba je vnitřní část tunelu bez portálu (portálových pásů).

Tunelový portál je vnější vjezdová nebo výjezdová část tunelu, ukončující tunelovou troubu; portál 

zpravidla  sestává  z  portálového  pásu,  portálového  věnce  a  čelní  portálové  zdi.  Portály  jsou 

pojmenovány podle směru, ke kterému směřují.

Délka tunelu je průměrná vzdálenost mezi líci čelních portálových zdí vjezdového a výjezdového 

portálu, měřená po obou tunelových opěrách (zdech) ve výši 1,0 m nad niveletou koleje. 

Přístupová komunikace je komunikace umožňující příjezd požárních vozidel a vozidel záchranné 

služby k jednomu nebo oběma portálům tunelu. 

Nástupní  a  záchranná  plocha je  zpevněná  plocha  před  jedním,  nebo  oběma  portály  tunelu, 

navazující  na  přístupovou  komunikaci,  sloužící  k  soustředění  požární  a  záchranářské  techniky, 

plocha je dále určena jako nástupní plocha pro záchrannou akci a soustředění zraněných. 

Úniková cesta je volný komunikační prostor v tunelu,  umožňující  evakuaci osob z ohroženého 

prostoru tunelu na volné prostranství mimo tunel; tato cesta zároveň slouží pro přístup zasahujících 

požárních a záchranářských jednotek; únikovou cestu tvoří celý volný prostor tunelu; za únikovou 

cestu se považuje i normou vymezený prostor podél stojící vlakové soupravy.

IZS je zkratka pro Integrovaný záchranný systém

HZS  je zkratka pro Hasičský záchranný sbor kraje

JPO je zkratka pro jednotku požární ochrany bez rozlišení kategorie

HZSp je zkratka pro Hasičský záchranný sbor podniku

ZZS  je zkratka pro Zdravotnickou záchrannou službu

KOPIS je zkratka pro Krajské operační a informační středisko

JSDHO je zkratka pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

JSDHP je zkratka pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku

Bezpečná tunelová trouba je  označení,  používané v této  práci  pro tunelovou troubu,  ve které 

nedošlo k mimořádné události.



Obsah

1   Úvod...............................................................................................................................................1
2   Rešerše..........................................................................................................................................2
3   Změna úseku trati ...................................................................................................................3

3.1   Stávající trať.............................................................................................................................3
3.2   Nová trať..................................................................................................................................3

4   Mimořádná událost v železničním tunelu........................................................................4
4.1   Rozdělení mimořádných událostí............................................................................................4
4.2   Uvažované příčiny mimořádných událostí..............................................................................4
4.3   Důsledky těchto příčin.............................................................................................................5

5   Požární bezpečnost železničních tunelů...........................................................................6
5.1   Osobní doprava........................................................................................................................6
5.2   Nákladní doprava.....................................................................................................................6

6   Tunel Hemže...............................................................................................................................7
6.1   Plánovaná požárně bezpečnostní opatření ..............................................................................7
6.2   Dostupnost tunelu....................................................................................................................8

6.2.1   Pražský portál...................................................................................................................8
6.2.2   Třebovský portál..............................................................................................................9

7   Tunel Oucmanice....................................................................................................................10
7.1   Plánovaná požárně bezpečnostní opatření.............................................................................10
7.2   Dostupnost tunelu..................................................................................................................10

7.2.1   Pražský portál.................................................................................................................10
7.2.2   Třebovský portál............................................................................................................11

8   Určení jednotek pro řešení MU ........................................................................................12
8.1   Metodika ...............................................................................................................................12
8.2   Jednotky pro zásah v tunelu Hemže......................................................................................13
8.3   Jednotky pro zásah v tunelu Oucmanice................................................................................14
8.4   Ověřeních jízdních dob..........................................................................................................15

8.4.1   Navrhované změny........................................................................................................16
8.5   Zdravotnická záchranná služba..............................................................................................17

8.5.1   Kategorie posádek .........................................................................................................17
8.5.2   Výjezdová stanoviště.....................................................................................................17
8.5.3   Letecká záchranná služba...............................................................................................18

9   Zhodnocení vybavení jednotek..........................................................................................19
9.1   Izolační dýchací přístroje.......................................................................................................19
9.2   Autonomní izolační vzduchové dýchací přístroje .................................................................19

9.2.1   Auer – typ DB 96, typ AirMaXX...................................................................................19
9.2.2   VDP 60-94 Pluto............................................................................................................19
9.2.3   VDP Saturn S 7l.............................................................................................................20
9.2.4   Kyslíkové autonomní dýchací přístroje.........................................................................21
9.2.5   Obleky proti sálavému teplu..........................................................................................21
9.2.6   Protichemické obleky.....................................................................................................21
9.2.7   Zařízení pro vyprošťování:............................................................................................22

10   Taktika zásahu v železničním tunelu Oucmanice.....................................................23
10.1   Modelová situace č. 1 – požár.............................................................................................23

10.1.1   Varianta A – bez možnosti vjezdu do tunelu................................................................24
10.1.2   Varianta B – vjezd do tunelu je umožněn.....................................................................25

10.2   Modelová situace č. 2 – vykolejení vlaku............................................................................27
11   Závěr.........................................................................................................................................28



12   Seznam použité literatury..................................................................................................29
13   Seznam tabulek.....................................................................................................................30
14   Seznam obrázků....................................................................................................................31



1 Úvod
Za cíl své bakalářské práce jsem si zvolil určení zdrojů sil a prostředků a navržení taktických 

postupů pro řešení mimořádné události v železničních tunelech Oucmanice a Hemže.

Z pohledu zasahujících hasičů jsou objekty tunelů jedním z nejnáročnějších míst pro vedení 

zásahu s celou řadou nebezpečí a omezení, specifickým způsobem nasazením jednotek a zvláštními 

nároky  na  vybavení.  Tato  práce  má  sloužit  ke  zhodnocení  možností  zásahu  v  navrhovaných 

železničních tunelech Oucmanice a Hemže, které budou vybudovány mezi městy Ústí nad Orlicí 

a Choceň.

V  první  části  popíšu  navrhované  tunely  spolu  s  jejich  přístupovými  cestami 

a požárně-bezpečnostními opatřeními nad rámec normy[1].

V druhé části vyberu jednotky požární ochrany a Zdravotnické záchranné služby pro řešení 

mimořádné  události  v  železničním  tunelu  Hemže  a  železničním  tunelu  Oucmanice.  Hlavními 

kritérii  výběru  jsou  vzdálenost  od  portálů  jednotlivých  tunelů  a  také  kategorie  jednotek.  Tyto 

jednotky zařadím do stupňů poplachu. 

Ve třetí části zhodnotím současné vybavení vybraných jednotek požární ochrany, konkrétně 

dýchací přístroje, speciální ochranné oděvy a také prostředky pro vyproštění osob z havarovaného 

vlaku.

V poslední  části  navrhnu na modelových příkladech možnosti  taktického postupu řešení 

mimořádné události v železničních tunelech, v závislosti na vybavenosti tunelu a úrovni spolupráce 

se správcem tunelového objektu.

Tuto práci jsem si zvolil, protože bydlím ve městě Ústí nad Orlicí a zároveň jsem členem 

JSDHO, která je jednou ze zasahujících jednotek v případě mimořádné události v tomto traťovém 

úseku. Také jsem se chtěl dozvědět více informací o možnostech a úskalích zásahu v tunelových 

objektech, kterými denně procestují tisíce lidí a přispět tak k jejich bezpečnosti.
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2 Rešerše
Ve své práci vycházím zejména z přípravné dokumentace stavby-dokumentace k územnímu 

rozhodnutí a výsledků jednání mezi projektantem – investorem – HZS Pardubického kraje.  Tyto 

dokumenty nejsou oficiální ani konečné, proto je nejsem schopen citovat. 

ČSN 73 7508 Železniční tunely 

Tato norma řeší provádění železničních tunelů v České republice. Také se věnuje požadavků  na 

požární bezpečnost železničních tunelů.

TSI-SRT

Jedná se o návrh předpisů s platností  pro Evropské společenství,  který komplexně řeší všechny 

oblasti železniční dopravy za účelem harmonizace technických podmínek v jednotlivých členských 

státech Společenství.

Bojový řád jednotek požární ochrany

Soubor metodických listů pro represivní činnost  jednotek požární  ochrany.  V této  práci  nejvíce 

využívám metodického listu S6 – Zásah v železničním tunelu.

The handbook of tunnel fire safety

Tato rozsáhlá publikace řeší do hloubky problematiku požární bezpečnosti v tunelech. Neomezuje 

se pouze na výčet faktů ale objasňuje podstatu problému. V části V. popisuje provádění hasebních a 

zásahových prací a celkovou činnost jednotek v tunelu.
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3 Změna úseku trati 

3.1 Stávající trať

Součástí železniční trati 010 Praha – Kolín – Česká Třebová, je úsek mezi městy Ústí nad 

Orlicí  a Choceň.  Tato trať byla  slavnostně otevřena 20.  srpna 1845.  Součástí  tohoto úseku byl 

i železniční  tunel  Choceňský,  dlouhý 255,9 m,  který byl  v padesátých letech 20.  století  snesen 

a nahrazen zářezem a trať elektrifikována[10]. V současné době je zde traťová rychlost 80-85 km/h, 

proto  je  tento  úsek  nejpomalejší  částí  1.  tranzitního  koridoru.  Zvýšení  traťové  rychlosti  na 

160 (200) km/h  bude  dosaženo  výstavbou  zcela  nové  trati,  jejíž  součástí  budou  dva  železniční 

tunely, pojmenované podle obcí Oucmanice a Hemže. Část současné trati, kopírující tok řeky Tiché 

Orlice v délce 10,284 km, se železniční stanicí Brandýs nad Orlicí  a zastávkou Bezpráví,  bude 

opuštěna  a  nahrazena  tratí  zcela  novou.  Tím  dojde  ke  zkrácení  daného  úseku  o  2389  m. 

Modernizace  tohoto úseku trati je nazývána Nová trať. Do provozu by mělo být uvedeno v roce 

2019.

3.2 Nová trať

Nová trať je veřejnosti představena na webovém portálu http://www.usti-chocen.cz/ takto:

Nová  železniční  trať  se  za  Ústím  nad  Orlicí  po  cca  1,5  km odpojuje  ze  stávající  tratě  vlevo  

a překonává po železničním mostě  údolí  Tiché Orlice.  Z železničního mostu vstupuje do tunelu 

Oucmanice. Z tunelu Oucmanice vychází trať do zářezu, ve kterém je mezi tunely umístěna dvojitá  

kolejová  spojka.  Za  zářezem  překonává  železniční  trať  znovu  údolí  Tiché  Orlice  železničním 

mostem po západním okraji Brandýsa nad Orlicí. V Brandýse nad Orlicí kříží nová železniční trať  

stávající. Na severním okraji údolí se trať noří do tunelu Hemže. Za tunelem Hemže před Chocní se  

nová železniční trať postupně napojuje na stávající trať.[8]
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4 Mimořádná událost v železničním tunelu
Mimořádné události v železničním tunelu jsou téměř vždy způsobeny provozem v tunelu. 

Výjimkou mohou být  teroristický čin,  sabotáž,  případně zborcení  konstrukce tunelu v důsledku 

geologické nestability nebo špatného provedení stavebních prací. Těmito výjimkami se ve své práci 

nezabývám, protože první případ vede k obrovské rozmanitosti scénářů, jež není v této práci možno 

řešit,  zatímco druhý případ je  téměř vyloučen důsledným provedením přípravy stavby a stavby 

samotné.  Důsledkem každé mimořádné události  v  tunelu  je  přerušení  dopravy v dané  tunelové 

troubě.  Mimořádná  událost  v  železničním  tunelu  má  zpravidla  větší  následky,  než  analogická 

událost na širé trati.

4.1 Rozdělení mimořádných událostí [3]

• Horká - požár, výbuch, po kterém následuje požár, emise toxických zplodin hoření nebo 

plynů. Mimořádná událost s nejvyšší mírou nebezpečí je požár. Předpokládá se, že požár 

začne v jednom taženém kolejovém voze vlaku určeném pro dopravu osob nebo tažném 

voze a do 15-ti minut po vznícení se plně rozšíří. Požár je zjištěn a je vyhlášen poplach 

v průběhu těchto prvních 15-ti minut. 

• Studená - srážka vlaků, vykolejení . Opatření specifická pro tunely se zaměřují na zařízení 

nástupu/výstupu v zájmu podpory evakuace a  zásahu složek IZS.  Rozdíl  oproti  horkým 

scénářům  je  v  tom,  že  neexistuje  časové  omezení  v  důsledku  škodlivého  prostředí 

vytvořeného požárem. 

4.2 Uvažované příčiny mimořádných událostí

• Technická závada 

◦ Hnacího železničního kolejového vozidla (lokomotivy)

◦ Taženého železničního kolejového vozidla

◦ Návěstí

◦ Železniční cesty (závada na železničním svršku, závada na výhybce před tunelem)

• Selhání lidského faktoru

◦ Řízení dopravy

◦ Zanedbání povinností (neuposlechnutí návěstí)

◦ Nedodržení předpisů (alkohol, laxní údržba)

◦ Zdravotní indispozice strojvedoucího

◦ Výtržnost cestujících
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4.3 Důsledky těchto příčin

• Vykolejení soupravy

• Únik nebezpečné látky

• Srážka železničních souprav

• Požár

Vykolejení soupravy v železničním tunelu vede k destrukci soupravy o ostění tunelu nebo 

vzpříčené vozy. V případě osobní přepravy ke zranění osob. Následky u nákladní dopravy závisí 

na přepravovaném materiálu (zboží). Podle povahy nákladu dojde k následnému požáru, výbuchu, 

nebo úniku nebezpečných látek. 

Únik nebezpečné látky vede k ohrožení života, zdraví a životního prostředí. Jedná-li se 

o samostatnou  událost,  nemusí  být  tento  únik  vždy  zjištěn  v  průběhu  tohoto  úniku,  ale  až  při 

vyskladňování vozu nebo vyprazdňování obalu. Takový únik bude na velké ploše po délce projeté 

trasy. Jedná-li se o následnou událost, je nutné postupovat jako podle nebezpečnosti unikající látky 

a nutnosti jejího odstranění v závislosti na ochraně zasahujících hasičů.

Srážka  železničních  souprav má  podobné  následky  jako  vykolejení  soupravy,  ovšem 

ve větším měřítku. Souprava je nárazem zbrzděna nebo úplně zastavena v mnohem kratším čase 

(zlomek sekundy proti sekundám v případě vykolejení), proto jsou následky řádově horší.

Požár v  železničním  tunelu  může  vzniknout  buď  jako  samostatná  událost,  nebo  jako 

důsledek některé z předchozích možností.

je charakterizován: 

• Vysokou teplotou – teplo uvolněné hořením není odváděno z tunelu a hromadí se zde.

• Špatná  dostupnost  tunelů  –  delší  doba  do  nasazení  jednotek,  malá  nástupní  plocha  pro 

nasazení většího  počtu sil a prostředků.

• Komplikovaným  nasazením  jednotek  –  úzký  prostor,  přístup  pouze  od  portálů,  velká 

vzdálenost od nástupní plochy, omezená komunikace.

• Silným zakouřením a nízkou viditelností – zplodiny se šíří k portálům ve směru větru nebo 

tlakového spádu (u tunelů s výrazným rozdílem nivelety portálů) a prakticky znemožňují 

nasazení od jednoho z portálů.

• Fyzickou  a  psychickou  náročností  –  velké  vzdálenosti  překonávané  pěšky,  transport 

raněných, pocit bezmoci u zasahujících jednotek.

5



5 Požární bezpečnost železničních tunelů
Četnost nehod v železničních tunelech je velice nízká. Na území České republiky nedošlo 

k žádnému požáru  nebo srážce  vlaků v  železničním tunelu  za  celou  dobu používání  železniční 

dopravy.  To však  neznamená,  že  k  mimořádné události  nemůže dojít.  V období  od  roku 1995 

do roku 2005 došlo ve světě k 9 požárům v železničních tunelech. Železniční tunel sám o sobě je 

stavba bez stálého požárního zatížení, proto je tunel bez vlakové soupravy z požárního hlediska 

bezpečný. Přítomnost kolejových vozidel představuje nahodilé požární zatížení, které značně závisí 

na  typu kolejového vozidla  a  jeho  nákladu.  Požadavky na  bezpečnost  železničních  tunelů  jsou 

uvedeny v normě[1].

5.1 Osobní doprava

Průměrný počet sedadel, v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň, ve vlacích regionální dopravy 

je 288, ve vlacích dálkové dopravy pak 450. Počet osob ve vlakové soupravě se může značně lišit. 

Obsazenost soupravy závisí na denní době a dnu v týdnu. V regionální dopravě jsou nejvytíženější 

ranní spoje do 8 hodiny a spoje mezi 15-18 hodinou. V dálkové dopravě jsou nejvytíženější vlaky 

přepravující  studenty na internáty a  vysokoškolské koleje – nedělní  spoje od 16 do 22 hodiny, 

pondělní dopolední spoje, čtvrteční odpolední  a páteční spoje.

5.2 Nákladní doprava

Je v  Česku velice  rozmanitá.  Přepravují  se  zde  suroviny  i  výrobky pro většinu  odvětví 

průmyslu na území republiky, objem tranzitní dopravy se bude zvyšovat mj. i díky plánovanému 

Kontejnerovému  terminálu  se  středoevropským  významem  v  České  Třebové.  Po železnici  je 

přepravována  široká  paleta  nákladů  různého  charakteru,  látky  všech  skupenství,  s  různou 

nebezpečností např. písek, cement, armatury, obilí, dřevo, uhlí, nafta, amoniak, kyseliny, palivové 

články pro jaderné elektrárny.
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6 Tunel Hemže
Tunel  Hemže je navržen mezi  Brandýsem nad Orlicí  a  Chocní.  Stavebně se jedná o dva 

paralelní  jednokolejné  ražené  tunely,  o  délkách  1157 m a  1164 m.  Obě  tunelové  trouby  budou 

spojeny propojkami o maximální vzdálenosti 400 m. U obou portálů tunelu budou zřízeny nástupní 

a záchranná plocha.  Záchranná plocha o ploše 500 m2 a  před vyústěním každé z trub zpevněná 

nástupní  plocha  v  kolejišti  o  ploše  300 m2.  Celková  plocha  pro  nasazení  jednotek  IZS je  tedy 

1100 m2 u každého portálu tunelu.

6.1 Plánovaná požárně bezpečnostní opatření 

• Tunelové propojky mezi tunelovými troubami po 400 m, přetlakově větrané

• Zařízení pro přenos signálu rádiového a GSM provozu

• Zokruhovaný veřejný vodovod v obou tunelových troubách, osazený nadzemními hydranty

7

Obrázek 2: Návrh tunelu Hemže



6.2 Dostupnost tunelu

6.2.1 Pražský portál

Pražský portál tunelu Hemže je dostupný ze dvou směrů. Ze směru od Chocně z kruhového 

objezdu  (křížení  ulic  Pardubická  a  Pernerova,  obě  II.  třídy)  přes  přírodní  rezervaci  Peliny, 

železniční  přejezd,  silniční  most,  po  účelové  komunikaci  podél  řeky  Tiché  Orlice.  V případě 

zablokování  železničního  přejezdu   vlakovou  soupravou  (je  vhodné  zamezit  tomuto  stavu 

organizačně) je možno použít účelovou komunikaci, navazující na komunikaci II. třídy mezi Chocní 

a Zářeckou Lhotou. Tato druhá přístupová cesta začíná na západním konci obce Zářecká Lhota, 

odkud vede lesíkem severním směrem. Tato spojka je dlouhá 720 m, na první přístupovou cestu 

se napojuje  cca  50 m  za  mostem  první  komunikace.  V případě  použití  této   přístupové  cesty 

se dráha  jízdy  zvýší  o  500 m pro  jednotky  severně  od  Chocně  včetně,  pro  jednotky  ze  směru 

Vysoké Mýto je dráha srovnatelná a pro jednotky z jihovýchodního směru, pro které je primárně 

určena, je o cca 2,5 km kratší.
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6.2.2 Třebovský portál

Třebovský  portál  tunelu  Hemže  je  dostupný  od  města  Brandýs  nad  Orlicí.  Příjezdová 

komunikace navazuje na ulici V Lukách, pokračuje západním až jihozápadním směrem k nástupní 

ploše  u  portálu.  Jednotky  východně  od  Brandýsa  nad  Orlicí  musí  touto  obcí  projet,  jsou  zde 

provedeny  přechody  pro  chodce  s  ostrůvky  –  při  průjezdu  je  nutné  dbát  zvýšené  opatrnosti 

z důvodu zúžení vozovky.
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Obrázek 3: Detail přístupových komunikací k pražskému portálu tunelu Hemže, tunel je černou 
barvou[4]

Obrázek 4: Detail přístupových komunikací k třebovskému portálu tunelu Hemže a pražskému 
portálu tunelu Oucmanice u Brandýsa nad Orlicí[4]



7 Tunel Oucmanice
Mezi  Ústím  nad  Orlicí  a  Brandýsem nad  Orlicí  je  navržen  tunel  Oucmanice.  Stavebně 

se jedná o dva paralelní  jednokolejné ražené tunely,  o délkách 4985 m a 4873 m.  Obě tunelové 

trouby budou navzájem spojeny propojkami o maximální vzdálenosti 400 m. U obou portálů tunelu 

budou zřízeny nástupní a záchranná plocha. Záchranná plocha o ploše 500 m2, a před vyústěním 

každé z trub zpevněná nástupní plocha v kolejišti o ploše 300 m2.  Celková plocha pro nasazení 

jednotek IZS je tedy 1100 m2 u každého portálu tunelu.

7.1 Plánovaná požárně bezpečnostní opatření

• Tunelové propojky mezi tunelovými troubami po 400 m, přetlakově větrané, 12 propojek

• Zařízení pro přenos signálu rádiového a GSM provozu

• Kamerový systém u každé tunelové propojky

• Monitorovací a ovládací stanoviště technologie u každého portálu

• Zokruhovaný veřejný vodovod v obou tunelových troubách, osazený nadzemními hydranty

7.2 Dostupnost tunelu

7.2.1 Pražský portál

Začátek přístupové komunikace k pražskému portálu tunelu Oucmanice leží na silnici mezi 

Brandýsem nad Orlicí a Oucmanicemi. Pro jednotky z východního směru (Ústí nad Orlicí, Česká 

Třebová) je výhodnější jet přes Orlické Podhůří-Dobrá Voda, osadu Perná a Brandýs nad Orlicí, 

v případě přesunu od třebovského portálu je výhodnější varianta po silnici č. 315: Hrádek – Jehnědí 

– Svatý Jiří – Oucmanice. Místní komunikace z Hrádku do Oucmanic není vhodná, protože je zde 

ztížené  vyhýbání  vozidel.  Ze  směru  od  Chocně  je  nejvhodnější  použít  silnici  II.  Třídy  č. 312 
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Obrázek 5: Návrh Tunelu Oucmanice



Choceň – Březnice – Hemže – Mostek až  Brandýs nad Orlicí. U tohoto portálu, na protější straně 

kolejiště, je umístěn heliport pro přistávání vrtulníků IZS.

7.2.2 Třebovský portál

Ke třebovskému portálu tunelu Oucmanice je navržena přístupová komunikace, přístupná 

ze druhé levotočivé zatáčky silnice č. 315 v obci Hrádek, zařezává se do svahu na levém břehu 

Tiché  Orlice.  Tato  komunikace  prudce  klesá.  Ze  směru  od  Ústí  nad  Orlicí  je  možno jet  vyšší 

rychlostí,  vyjma ulice  Josefa Haška a levotočivé zatáčky u firmy UOTEX s.r.o.,  kde je silnice 

poměrně úzká a nadjíždějí si zde autobusy.
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Obrázek 6: Detail třebovského portálu tunelu Oucmanice[4]



8 Určení jednotek pro řešení MU 
Při  určení  jednotek,  pro  zásah  na  jednotlivých  portálech  tunelů,  jsem  vycházel 

z poplachových  plánů  pro  obce  (části  obcí)  Choceň,  Brandýs  nad Orlicí,  Hrádek  a  Ústí 

nad Orlicí - Kerhartice. Při mimořádné události v železničním tunelu je vždy nutné vyslat jednotky 

k oběma portálům daného tunelu, neboť předem nejsou známy podmínky na místě – proudění větru, 

přesné umístění mimořádné události a její rozsah. Protože jsou železniční tunely přístupné pouze 

od portálů,  přiřadil  jsem jednotky k jednotlivým portálům a následně tyto vybrané jednotky na 

základě dojezdových časů zařadil do I. a II. stupně poplachu, celkem tedy 20 jednotek na tunel.

8.1 Metodika 

Výsledná doba jízdy t byla určena jako součet doby vyhlášení poplachu tp a jízdní doby tj. 

Jízdní doba byla určena jako podíl dráhy l a průměrné rychlosti v. Dráha byla určena pomocí online 

map[4] podle nejvhodnější trajektorie, průměrná rychlost byla zvolena 45 km/h a ověřena v praxi. 

t=t pt j=t p
l
v
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8.2 Jednotky pro zásah v tunelu Hemže

Podle zvolené metodiky byly vybrány jednotky požární ochrany uvedené v Tabulce  1 pro 

nasazení u pražského portálu, jednotky vybrané pro nasazení od třebovského portálu jsou uvedeny v 

Tabulce 2.
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Tabulka 1: JPO vybrané pro nasazení u pražského portálu tunelu Hemže
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1. Choceň JPO2 2,5 45 3,33 5 8,33 I.
2. Běstovice JPO5 4,6 45 6,07 10 16,07 I.
3. Vysoké Mýto JPO1 11,6 45 15,47 2 17,47 I.
4. Skořenice JPO5 6,2 45 8,27 10 18,27 II.
5. Vysoké Mýto JPO2 11,6 45 15,47 5 20,47 I.
6. Újezd u Chocně JPO3 8,5 45 11,33 10 21,33 II.
7. JPO6 10,6 45 14,13 10 24,13 II.
8. Zámrsk JPO3 11,1 45 14,8 10 24,80 II.
9. Čermná nad Orlicí JPO5 14,5 45 19,33 10 29,33 II.
10. Horní Jelení JPO3 15,7 45 20,93 10 30,93 II.
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JSDHP Iveco a.s.

Tabulka 2: JPO vybrané pro nasazení u třebovského portálu tunelu Hemže
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1. Brandýs nad Orlicí JPO3 1,3 45 1,73 10 11,73 I.
2. Svatý Jiří JPO5 4,9 45 6,53 10 16,53 I.
3. České Heřmanice JPO5 9,1 45 12,13 10 22,13 I.
4. Ústí nad Orlicí JPO1 16,8 45 22,4 2 24,40 I.
5. Ústí nad Orlicí JPO3 13,8 45 18,4 10 28,40 II.
6. Žamberk JPO1 20,8 45 27,73 2 29,73 II.
7. Černovír – Ústí nad Orlicí JPO3 17,0 45 22,67 10 32,67 II.
8. JPO4 25,0 45 33,33 2 35,33 II.
9. Česká Třebová JPO2 23,7 45 31,6 5 36,60 II.

10. Dolní Dobrouč JPO3 22,9 45 30,53 10 40,53 II.
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HZSp SŽDC a.s.



8.3 Jednotky pro zásah v tunelu Oucmanice

Jednotky vybrané pro nasazení u pražského portálu jsou uvedeny v Tabulce  3,  jednotky 

určené  ke  třebovskému  portálu  v  Tabulce  4.  V tabulkách  je  uvedený  současný  stav  kategorií 

jednotek.  Úkoly jednotek jsou podrobně rozebrány v kapitole 11 Taktika zásahu v železničním 

tunelu Oucmanice.
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Tabulka 3: JPO vybrané pro nasazení u pražského portálu tunelu Oucmanice
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1. Brandýs nad Orlicí JPO3 1,3 45 1,73 10 11,73 I.
2. Choceň JPO2 6,7 45 8,93 5 13,93 I.
3. Svatý Jiří JPO5 3,8 45 5,07 10 15,07 I.
4. České Heřmanice JPO5 9,1 45 12,13 10 22,13 II.
5. Vysoké Mýto JPO1 15,8 45 21,07 2 23,07 I.
6. Újezd u Chocně JPO3 11,9 45 15,87 10 25,87 II.
7. Vysoké Mýto JPO2 15,8 45 21,07 5 26,07 II.
8. Horní Sloupnice – Sloupnice JPO3 13,7 45 18,27 10 28,27 II.
9. Žamberk JPO1 20,8 45 27,73 2 29,73 II.

10. Zámrsk JPO3 15,5 45 20,67 10 30,67 II.
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Tabulka 4: JPO vybrané pro nasazení u třebovského portálu tunelu Oucmanice
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1. Ústí nad Orlicí JPO1 7,1 45 9,47 2 11,47 I.
2. Ústí nad Orlicí JPO3 5,0 45 6,67 10 16,67 I.
3. Hylváty JPO5 6,3 45 8,4 10 18,40 II.
4. Černovír JPO3 9,1 45 12,13 10 22,13 I.
5. JPO4 15,2 45 20,27 2 22,27 I.
6. Česká Třebová JPO2 14,7 45 19,6 5 24,60 II.
7. Letohrad JPO2 17,4 45 23,2 5 28,20 II.
8. Hnátnice JPO3 13,9 45 18,53 10 28,53 II.
9. Dolní Dobrouč JPO3 15,0 45 20 10 30,00 II.

10. Lanškroun JPO1 23,5 45 31,33 2 33,33 II.
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8.4 Ověřeních jízdních dob

Ověření  jízdních  dob  bylo  provedeno  vozidlem  CAS 24/3400/210 S2R T-815 TERRNo1 

JSDHO Ústí nad Orlicí - Černovír v pátek 9. 4. 2010 mezi 15 a 18 hodinou, tedy v dopravní špičce. 

Silnice byla suchá. Výsledky měření jsou uvedeny v Tabulce  5. Uvedené časy jsou již po odečtu 

času stráveného stáním na křižovatkách. Byly zvoleny tyto varianty:

1. Z výchozího bodu do Ústí nad Orlicí,  dále po silnici č. 315 směrem na Hrádek, k místu 

napojení budoucí účelové komunikace.

2. Z výchozího bodu do Ústí nad Orlicí, dále po silnici č. 4, před obcí Dolní Libchavy odbočit 

směrem na Orlické Podhůří – Dobrá Voda, dále projet osadou Perná, v Brandýse nad Orlicí 

pokračovat po ulici Žerotínova k místu napojení budoucí účelové komunikace.

3. Z výchozího bodu do Ústí nad Orlicí, dále po silnici č. 315 do obce Hrádek, zde odbočit 

na Sudislav  nad  Orlicí  a  dále  do  Oucmanic,  zde  odbočit  vpravo  směrem  na  Brandýs 

nad Orlicí a pokračovat místu napojení budoucí účelové komunikace.

Hodnoty  naznačují  určitou  závislost  mezi  průměrnou  rychlostí  a  vzdáleností  ujetou 

po silnicích  vyšších  tříd.  Měření  ověřilo  vhodnost  použití  průměrné  rychlosti  45  km/h, 

při výpočtech, a ukázalo jistou rezervu (vyšší průměrnou rychlost) u jednotek, které se přepravují 

po komunikacích vyšší  třídy na delší  vzdálenost.  I  při  zhoršeném stavu vozovky (mokro,  sníh) 

je možné tuto rychlost  uvažovat, pokud převažují  úseky mimo obce.  Při jízdě po komunikacích 
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Legenda: OUC: Tunel Oucmanice; ČT: Třebovský portál; PHA: Pražský portál; Varianta 1: Ústí nad Orlicí – 
Kerhartice – Hrádek; Varianta 2: Ústí nad Orlicí – Orlické Podhůří-Dobrá Voda – Perná – Brandýs nad Orlicí;  
Varianta 3: Ústí nad Orlicí – Hrádek – Sudislav nad Orlicí – Oucmanice

Tabulka 5: Zkušební jízdy

Start Cíl Var.

CPS Ústí nad Orlicí 1 7,1 07:58 53,47

CPS Ústí nad Orlicí 2 15,7 17:30 53,83

1 9,1 11:55 45,82

3 17,2 23:55 43,15

2 15,8 18:40 50,79

2 24,8 28:00 53,14

Dráha 
[km]

Doba jízdy 
[mm:ss]

Prům. rychlost 
[km/hod]

OUC/ČT – Začátek 
účel. komunikace  

OUC/PHA – Začátek 
účel. komunikace  

Zbrojnice JSDHO 
Černovír

OUC/ČT – Začátek 
účel. komunikace  

Zbrojnice JSDHO 
Černovír

OUC/PHA – Začátek 
účel. komunikace  

Zbrojnice JSDHO 
Černovír

OUC/PHA – Začátek 
účel. komunikace  

Stanice SŽDC a.s. 
Česká Třebová

OUC/PHA – Začátek 
účel. komunikace  



nižších kategorií nebo v obcích za zhoršených podmínek je nutné tuto průměrnou rychlost snížit 

na 30 km/h.

8.4.1 Navrhované změny

JSDHO Brandýs nad Orlicí je nejbližší jednotka pro pražský portál tunelu Oucmanice i pro 

třebovský portál tunelu Hemže. V případě zvýšení kategorie jednotky z JPO III. na JPO II. se sníží 

teoretická doba výjezdu o 5 min a tím i doba do začátku provádění záchranných prací. Tato jednotka 

by  měla  být  vybavena  přetlakovou  dýchací  technikou,  hydraulickým vyprošťovacím zařízením 

a dalšími prostředky pro účinné vedení průzkumu a záchrany osob v železničních tunelech.
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8.5 Zdravotnická záchranná služba[11]

8.5.1 Kategorie posádek 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc

• Řidič – záchranář

• Střední zdravotnický personál (sestra specialistka, zdravotnický záchranář) 

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

• Řidič – záchranář

• Střední zdravotnický personál (sestra specialistka, zdravotnický záchranář)

• Lékař

RV – Randez-vous

• Řidič – záchranář

• Lékař

LZS – Letecká záchranná služba

• Pilot

• Střední zdravotnický personál

• Lékař

8.5.2 Výjezdová stanoviště

Výjezdová  stanoviště  Zdravotnické  záchranné  služby  i  s  počty  posádek  jsou  uvedeny 

v Tabulce  7. Vzdálenost těchto výjezdových stanovišť k pražskému portálu tunelu Oucmanice a 

doba  jízdy při průměrné rychlosti 50 km/h je uvedena v Tabulce 6. Cílová zdravotnická zařízení 

transportu zraněných jsou uvedeny v Tabulce 8. Nebylo by rozumné k jedné události povolat vozy 

ZZS z celého kraje, proto navrhuji povolat vozy ze vzdálenosti do 40 km, s výjimkou jednoho vozu 

RZP  a  RLP  z  výjezdového  stanoviště  Pardubice.  Zranění  budou  primárně  odváženi  do 

Orlickoústecké nemocnice, a.s., dalšími možnostmi jsou Litomyšlská nemocnice, a.s. a Chrudimská 

nemocnice, a.s. Těžce zranění budou letecky transportováni do Pardubické krajské nemocnice, a.s. 

K transportu osob s lehčím zraněním je možné použít transportní vozy Orlickoústecké nemocnice, 

a.s. nebo jejích smluvních partnerů. Dále je vhodné využít Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Ústí nad Orlicí, formálně se jedná o ostatní složku IZS[12], který disponuje transportními vozidly a 

personálem vyškoleným na úroveň zdravotníků. 
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8.5.3 Letecká záchranná služba

je  na  území  Pardubického  kraje  zajišťována  buď společností  Alfa  Helicopter  spol. s r.o. 

ze základny  v  Olomouci,  nebo společností  DSA a.s.  ze  základny  v  Hradci  Králové.  V případě 

mimořádné události velkého rozsahu je možné přivolat i vrtulníky LZS z dalších krajů.
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Tabulka 6: Vzdálenost a jízdní doba ze stanovišť  
ZZS Pardubického kraje k pražskému portálu 

tunelu Oucmanice

D
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m
]

1. Vysoké Mýto 14,5 50 17

2. Ústí nad Orlicí 16,8 50 20

3. Litomyšl 18,5 50 22

4. Žamberk 20,5 50 25

5. Holice 30,1 50 36

6. Hlinsko 30,1 50 36

7. Lanškroun 31,5 50 38

8. Svitavy 37,5 50 45

9. Polička 37,5 50 45

10. Chrudim 44,2 50 53

11. Pardubice 47,8 50 57

12. Mor. Třebová 50 50 60

13. Červená Voda 58,5 50 70
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Tabulka 7: Seznam posádek Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje

Výjezdové stanoviště
Typ posádky

RLP RZP RV

 Žamberk 1 - -

 Ústí nad Orlicí 1 1 -

 Lanškroun 1 - -

 Vysoké Mýto 1 1 -

 Červená Voda 1 - -

 Litomyšl 1 - -

 Svitavy 1 1 -

 Polička 1 - -

 Holice 1 - -

 Chrudim 1 1 -

 Hlinsko 1 - -

 Pardubice 2 2 -

 Moravská Třebová - 1 1

 Celkem 13 7 1

Tabulka 8: Zdravotnická zařízení schopná příjmu pacientů z železničního 
neštěstí

Nemocnice
Portál tunelu Oucmanice Portál tunelu Hemže

Pražský Třebovský Pražský Třebovský

Ústí nad Orlicí 13,7 km 5,9 km 19 km 13,7 km

Litomyšl 19,1 km 14,5 km 19 km 19,1 km

Chrudim 40,5 km 45 km 36 km 40,5 km

Pardubice 44 km 49 km 39 km 44 km



9 Zhodnocení vybavení jednotek

9.1 Izolační dýchací přístroje

IDP  jsou  základním  prostředkem  ochrany  dýchacích  cest  zasahujících  hasičů 

nebo zachraňovaných osob. Chrání před otravou jedovatými zplodinami hoření, dodávají vzdušinu 

s dostatečnou koncentrací  kyslíku  pro  dýchání  a  v  neposlední  řadě  chrání  oči  před  dráždivými 

a pevnými  složkami  kouře.  IDP  je  možné  rozdělit  na  vzduchové  a  kyslíkové  (podle  druhu 

vdechovaného média) a na autonomní a dálkové. [6]

9.2 Autonomní izolační vzduchové dýchací přístroje 

9.2.1 Auer – typ DB 96, typ AirMaXX

Tyto přetlakové autonomní izolační dýchací přístroje jsou standardní výbavou vozidel HZS 

Pardubického  kraje,  Územní  odbor   Ústí  nad  Orlicí.  Jedná  se  o  stavebnicový  systém:  nosič  – 

tlaková lahev – vysokotlaká část – redukční ventil – středotlaká část – manometr – jednotka ICU 

(není nezbytná) – plicní automatika – ochranná maska. Ochranná maska může být použita libovolná 

s unifikovaným závitem pro připojení adaptéru na bajonetové připojení plicních automatik Auer. 

Typ  BD 96  byl  vyvinut  v  roce  1995,  typ  AirMaXX  je  jeho  zdokonaleným nástupcem.  Nosič 

je vyroben  z  odolného  plastu  s  nastavitelnými  popruhy.  Hadice  opatřeny  unifikovanými 

rychlospojkami. Přístroj je vybaven systémem QUICK-FILL pro připojení vyváděcí masky nebo 

doplnění tlakového vzduchu. Je možné použít ocelové i kompozitní tlakové lahve. Díky tzv. T kusu 

je možné na jeden dýchací přístroj připojit dvě tlakové lahve – dvoumontáž. Toto řešení umožňuje 

nést  dvojnásobnou  zásobu  vzduchu,  ale  není  běžně  využívané,  protože  dvoumontáž  zvyšuje 

hmotnost přístroje a u běžných zásahů není takto velká zásoba vzduchu nutná.  Přestavět běžný 

VDP Auer  na dvoumontáž  trvá 1-2 min.  Podobné přístroje  typu Dräger  PA 94 jsou ve výbavě 

HZSp SŽDC, s.o. Česká Třebová.[7]

• Tlaková lahev: 6-9 l (1800-2700 l vzduchu při 30 Mpa) 2 · 6,9 l (4140 l vzduchu při 30MPa)

• Ochranná doba při těžké práci (60 l/min): 30-45 min dle tlakové lahve, 69 min.1

9.2.2 VDP 60-94 Pluto

Z vybraných jednotek jsou tyto přetlakové autonomní dýchací přístroje ve výbavě JSDHO 

Česká Třebová a JSDHO Ústí nad Orlicí-Černovír. Skládají se z ocelového trubkového zádového 

nosiče,  ramenních a  bederních  popruhů,  redukčního ventilu,  vysokotlaké hadice  s  manometrem 

1 Dvoumontáž 2·6,9 l kompozitní tlaková lahev
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a výstražnou  signalizací,  středotlaké  hadice  s  rychlospojkou  pro  připojení  plicní  automatiky, 

středotlaká hadice s připojovací rychlospojkou pro připojení druhého muže nebo vyváděcí masky. 

Plicní automatika je pevnou součástí masky Interspiro. VDP Pluto, aktuálně používané u vybraných 

JPO  nejsou  kompatibilní  se  standardními  rychlospojkami,  používanými  jinými  výrobci,  proto 

je vyloučeno připojení dýchací automatiky nebo přečerpání tlakového vzduchu mezi VDP Pluto 

a VDP Auer. Nové přístroje VDP Pluto již jsou vybaveny standardními rychlospojkami. Z důvodu 

nutné spolupráce a neexistence původních vyváděcích masek pro VDP Pluto navrhuji přestavbu již 

používaných přístrojů na standardní rychlospojky.

• Tlaková lahev: 6,9 l  (2070 l vzduchu 30 MPa)

• Ochranná doba při těžké práci (60 l/min): 34,5 min

9.2.3 VDP Saturn S 7l

Ostatní JSDHO používají různé verze rovnotlakého autonomního vzduchového dýchacího 

přístroje Saturn, téměř výhradně se 7 l tlakovými lahvemi, plněnými na přetlak 20 MPa. Při těžké 

práci je ochranná doba tohoto dýchacího přístroje pouhých 23 minut. Tento typ dýchacího přístroje 

je NEVHODNÝ pro zásah přímo v železničním tunelu, jeho využití je u činností s menší spotřebou 

vzduchu nebo v menší vzdálenosti od bezpečného místa (místa s čistým vzduchem).[6]

20



9.2.4 Kyslíkové autonomní dýchací přístroje

Principem kyslíkového  dýchacího  přístroje  je  pohlcení  vydechovaného  oxidu  uhličitého 

a obohacení vydechované vzdušiny o kyslík a tím umožnění opakovaného dýchání stejné vzdušiny. 

Hlavní  výhodou  je  dlouhá  ochranná  doba,  až  4  hod.  Přístroje  mohou  používat  pouze  osoby 

proškolené  a  vycvičené  k  jejich  užívání.  Jejich  nasazení  u  běžnějších  zásahů  není  vhodné. 

Nevýhody kyslíkového dýchacího přístroje jsou: 

• Pořizovací náklady

• Provozní náklady

• Zahřívání vzdušiny

• Nevhodné v kombinaci s oblekem proti sálavému teplu

• Nemožné použít s přetlakovým protichemickým oblekem

• Náročnost výcviku nositelů

• Neumožňují vyvádění osob

Jejich použití  v tunelu je rozporuplné.  Poskytují  velmi dlouhou ochrannou dobu (až 3,5 

násobnou proti  dvoumotnáži  VDP),  cena  přístrojů  při  nákupu z  rozpočtu  na  bezpečnost  tunelu 

je zanedbatelná. Avšak zásah při požáru v tunelu je provázen velmi vysokou teplotou a lidské tělo 

v kombinaci  s  jakýmikoli  OOP  není  schopno  takto  vysokou  teplotu  snášet  ani  polovinu 

z poskytnuté ochranné doby. 3Ks kyslíkových dýchacích přístrojů jsou ve výbavě HZSp SŽDC, s.o. 

Česká Třebová.[6]

9.2.5 Obleky proti sálavému teplu

Obleky  proti  sálavému teplu  jsou  OOP chránící  před  účinky  tepelné  radiace.  Umožňují 

přiblížení  k  místu  požáru  a  provádění  hasebního  zásahu.  V případě  hašení  rozvinutého  požáru 

vlakové soupravy  v železničním tunelu jsou nutné. 3Ks „těžkých“ obleků ISOTEMP 5500 F1 jsou 

ve výbavě HZSp SŽDC, s.o. Česká Třebová. „Střední“ obleky typu SPO 2D-K370 jsou ve výbavě 

HZS PA Územního odboru Ústí nad Orlicí.[6]

9.2.6 Protichemické obleky

Pro  zásah  na  únik  nebezpečných  látek  je  HZS  Pardubického  kraje  Územní  odbor 

Ústí nad Orlicí  dostatečně vybaven protichemickými ochrannými obleky,  mj.  díky vybavení  pro 

zásah v železničním tunelu Krasíkov.
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9.2.7 Zařízení pro vyprošťování:

Hydraulickým vyprošťovacím zařízením střední nebo lehké kategorie jsou vybaveny první 

vozy  všech  stanic  HZS  Pardubického  kraje,  jednotka  HZSp  SŽDC,  a.s.,  opěrným  bodem 

pro vyprošťování  je  HZS  Královehradeckého  kraje.  JSDHO  vybavené  hydraulickým 

vyprošťovacím zařízením jsou pouze: Choceň a Dolní Dobrouč. 

Motorové  kotoučové  pily  jsou  ve  výbavě  všech  prvních  vozů  profesionálních  jednotek 

a také  JSDHO Černovír,  Dolní  Dobrouč  a  JSDHP IVECO Czech  republic,  a.s.  Jsou  vhodným 

nástrojem k dělení kovových konstrukcí. Jejich hlavní výhodou je možnost proříznutí značně silné 

konstrukce.  Jejich  nevýhodou  je  tvorba  jisker,  a  klesající  rychlost  provádění  řezu  s  rostoucí 

tloušťkou děleného materiálu.

Při železničním neštěstí ve Studénce, ze dne 8. srpna 2008, se projevila nutnost vybavení 

jednotek PO hydraulickým vyprošťovacím zařízením těžké kategorie.[9]  Ačkoli napříč Pardubickým 

krajem prochází nejvytíženější železniční trať v České republice, není u HZS Pardubického kraje, 

ani u HZSp SŽDC, s.o. Česká Třebová žádné hydraulické vyprošťovací zařízení těžké kategorie. Z 

hlediska vybavenosti zařízením pro vyprošťování při železničním neštěstí nejsou JPO způsobilé pro 

rychlé a účinné vyprošťování při železničním neštěstí. 
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10 Taktika zásahu v železničním tunelu Oucmanice [5] [2]

Hlavním  úkolem  IZS  při  mimořádné  události  v  železničním  tunelu  je  záchrana  osob. 

Dalšími  činnostmi  je  zamezení  úniku  nebezpečných látek,  hašení  požáru  a  následné  odstranění 

havarované (postižené) vlakové soupravy. V následujícím textu je uvažován stav s již navrženými 

změnami  v  kategoriích  a  vybavení  jednotek.  Uvádím zde  jeden  příklad  postupu  zásahu  podle 

současně  platných  předpisů,  které  ve  svém  důsledku  mohou  znemožnit  vjezd  vozidel  PO 

do tunelové trouby. Taková situace může nastat vypnutím napájení trakce při průjezdu jiné vlakové 

soupravy bezpečnou tunelovou troubou. 

10.1Modelová situace č. 1 – požár

Jako první modelovou událost jsem zvolil požár soupravy vlaku EC 144 Detvan uprostřed 

tunelu. Vlak EC 144 Detvan projíždí tunelem cca ve 14:05, v soupravě je řazeno 6 vozů druhé třídy, 

jídelní vůz a vůz první třídy. Kapacita této soupravy je 450 míst k sezení. Vzhledem k denní době 

je vlak z poloviny obsazen, ve vlaku se tedy nachází 225 osob, včetně zaměstnanců železničních 

společností. 

Požár vznikl díky technické závadě na ventilu propan-butanového vařiče v jídelním voze 

(předposlední vůz soupravy). Kuchař nedokázal vzniklý požár uhasit, proto zatáhl za záchrannou 

brzdu  a  ohlásil  požár  cestujícím v  tomto  voze.  Po  zastavení  vozu  začal  strojvedoucí  zjišťovat 

příčinu zastavení – mobilním telefonem kontaktoval vlakovou četu.

Osoby z jídelního vozu opustily soupravu, byly spatřeny členem vlakové čety a nahlásily mu 

vzniklý požár. Člen vlakové čety vyhlašuje evakuaci vlakové soupravy pomocí vlakového rozhlasu 

a strojvedoucí ohlašuje výpravčímu požár a nahlásí kilometrickou polohu stojícího vlaku. Cestující 

opouštějí  soupravu  na  chodník  tunelu  a  podél  soupravy  ve směru  jízdy  odcházejí  k  tunelové 

propojce,  cestující  z  vozu  1.  třídy  odcházejí  směrem  opačným  (závisí  na  rozsahu  požáru 

v restauračním voze). Tunelová propojka do bezpečné trouby je vzdálena maximálně 400 m. Již při 

zpozorování požáru může vypuknout panika, proto je nutné, aby vlaková četa dokázala uklidnit 

cestující. Důsledkem paniky může být ušlapání osob na chodníku podél trati, zanechání osob se 

sníženou schopností pohybu napospas nebo špatné zvolení směru evakuace. 
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10.1.1 Varianta A – bez možnosti vjezdu do tunelu

Postup činností v případě nemožnosti vjezdu vozidly IZS do tunelové trouby – bezpečná trouba 

obsazená vlakovou soupravou, nezpůsobilost železničního svršku.

• Výpravčí ohlašuje událost na KOPIS a žádá po elektrodispečerovi vypnutí trakčního vedení.

• Elektrodispečer vypíná napájení trakčního vedení a vylučuje obě tunelové trouby z provozu, 

a to i v případě že se v bezpečné troubě nachází jiná vlaková souprava.

• KOPIS Pardubice vysílá jednotky PO podle poplachového plánu pro druhý stupeň požárního 

poplachu  a  zároveň  předává  událost  na  dispečink  ZZS  a  Policie  ČR,  které  vysílají 

své posádky na místo události.

• První  jednotkou  PO na  místě  události,  10  min  po  zastavení  vlaku,  je  JSDHO Brandýs 

nad Orlicí  u  pražského  portálu.  Jejím  úkolem  je  provést  průzkum  a  získat  co  nejvíce 

informací, zejména  upřesnit místo mimořádné události – v jaké vzdálenosti od portálu 

došlo k mimořádné události a také směr proudění vzduchu (kouře). Velmi vhodné je použití 

kamerového  systému.  Tyto  informace  jsou  velmi  důležité  pro  určení  portálu  k  vedení 

zásahu, zjištěné informace předá KOPISu. 

• Je vyslána průzkumná skupina, vybavená dýchací technikou, vyváděcími maskami a dalšími 

technickými  prostředky  k  provedení  hasebního  zásahu,  zejména  hadicovými  koši. 

Jejím úkolem je dosáhnout zasažené vlakové soupravy, propátrat nezasaženou část soupravy 

a pokusit  se  provést  hasební  zásah  z  nejbližšího  hydrantu.  Samotný  přesun  na  úroveň 

vlakové soupravy trvá při rychlostí chůze 3,5 km/h a dráze 2400 m 40 minut. Celková doba 

dosažení vlakové soupravy od ohlášení události je 4 (ohlášení a vyhlášení poplachu) + 7 

(čas do příjezdu) + 5 (čas na vybavení průzkumné skupiny) + 40 (přesun tunelem) = 56 

minut. Po této době již nemá hasební zásah nebo průzkum okolí soupravy smysl.

• Jakákoli další jednotka PO se zapojí do transportu cestujících z vlaku.

• Činnost  JPO,  které  se  dostavily  na  místo  zásahu  se  v  tomto  případě  omezí  pouze 

na dopravení osob z vlakové soupravy k portálům tunelu a jejich předání do péče ZZS.

Tato  varianta  je  nepřijatelná.  Veškerou  činnost  k  bezprostřední  záchraně  cestujících 

vykonává pouze vlakový doprovod. Znemožnění vjezdu vozidel PO do bezpečné tunelové trouby 

odkazuje cestující pouze na pomoc poskytnutou vlakovým doprovodem a vzájemnou pomoc mezi 

cestujícími. Jednotky vycvičené a placené za poskytování pomoci jsou v tomto případě bezmocné. 

Takováto  událost  by  snížila  veřejné  mínění  o  akceschopnosti  systému  IZS  a  snížila  důvěru 

v bezpečnost železničního provozu i kdyby se všem cestujícím podařilo včas se dostat do bezpečné 

tunelové trouby a událost se obešla bez zranění.
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10.1.2 Varianta B – vjezd do tunelu je umožněn

Předpoklady pro tuto variantu: 

• Osoba zodpovědná za řízení provozu má přehled o umístění vlakových souprav v tunelu.

• Tunel je vybaven zařízením pro odpojení napájení trakčního vedení a vytvoření bezpečného 

stavu – uzemnění.

• JPO mají přístup do dozorového stanoviště tunelu, kam je sveden kamerový systém, systém 

určení polohy vlaku a signalizace bezpečného stavu trakčního vedení.

• Železniční svršek v tunelu je upraven pro jízdu vozidly IZS.

Postup činností

• Řízení dopravy zajistí  vypnutí napájení trakčního vedení v tunelové troubě s mimořádnou 

událostí,  znemožní  vjezd  dalších  vlaků  do  obou  trub  tunelu,  vlaky  v bezpečné  troubě 

nechává odjet. Až po opuštění všech vlakových souprav z bezpečné tunelové trouby vypíná 

napájení trakčního vedení i v této troubě. Ohlašuje událost na KOPIS Pardubice.

• KOPIS  Pardubice  vysílá  jednotky  PO,  ZZS  a  PČR  prostřednictvím  jejich  operačních 

středisek/dispečinků.

• První  jednotkou  PO na  místě  události,  10  min  po  zastavení  vlaku,  je  JSDHO Brandýs 

nad Orlicí,  u  pražského  portálu.  Zjišťuje  upřesňující  informace  o  mimořádné  události 

z kamerového systému, na indikátoru ověřuje bezpečný stav trakčního vedení (uzemnění) 

a předává  tyto  informace  na  KOPIS.  Je  KOPISem  informována  o  volnosti  bezpečné 

tunelové trouby. Tato procedura zabere cca 5 min.

• Další jednotka, HZS Pardubického kraje ze stanice Ústí nad Orlicí, přijíždí na místo události 

5 min  po  příjezdu  první  jednotky.  Velitel  jednotky  HZS  PA  přebírá  velení  zásahu 

a rozhoduje  o  provedení  průzkumu  vjezdem  do  bezpečné  tunelové  trouby  jednotkami 

JSDHO Brandýs  nad  Orlicí  od  pražského  portálu  a  jednotkou  HZS PA od třebovského 

portálu.

• V  tunelu  je  povolena  maximální  rychlost  30  km/h,  při  této  rychlosti  je  střed  tunelu 

Oucmanice,  necelých 2500 m od obou portálů, dosažen za 5 min; při rychlosti 25 km/h 

za 6 min. Provádění bojového rozvinutí tedy začíná 22 min od vyhlášení poplachu. 4 min 

(ohlášení a vyhlášení)  + 7 min (jízda)  + 5 min (zjištění  stavu na dozorovém stanovišti) 

+ 6 min (jízda tunelem).

• Probíhá evakuce osob bezpečnou troubou ven z tunelu.

• Jednotky  provádějí  v  zasažené  troubě  průzkum  bojem  s  pokusem  o  uhašení  vlakové 
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soupravy z hydrantové sítě.

• Další jednotky dle rozhodnutí velitele zásahu zabezpečují evakuaci a podílí se na hašení.

V  případě  pojezdného  tunelu  se  doba  do  začátku  záchranných  prací  zkracuje  na  polovinu. 

Při požáru vjezd do tunelové trouby, zasažené mimořádnou událostí, běžnými vozidly PO a IZS 

není  bezpečný.  Tato  varianta,  se  zásahem od  obou  portálů  tunelu  bezpečnou  troubou,  umožní 

nejrychlejší možný hasební zásah, ale znemožní průjezd tunelem. Při větším počtu zraněných není 

tato  varianta příliš vhodná, protože je komplikován odsun zraněných z tunelu.  
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10.2Modelová situace č. 2 – vykolejení vlaku

Při průjezdu tunelem došlo u vlaku EC 144 Detvan (stejně jako u předchozí modelové události), 

k ukroucení  čepu nápravy na 4. voze  soupravy,   po zadření  osového ložiska.  Následně došlo k 

přetržení vlaku mezi 3. a 4. vozem. Důsledkem této závady je vykolejení 4., 5. a 6. vozu,  ve střední 

části tunelu Oucmanice, 1., 2., 3., 7. a 8. vůz zůstaly na kolejích. 

Strojvedoucí  zpozoroval  ztrátu  vzduchu  v  průběžném potrubí  a  souprava  samočinně  zastavila. 

Poté ohlásil mimořádnou událost výpravčímu.

Výpravčí zařídil  vypnutí  napájení trakčního vedení a jeho uzemnění.  Z bezpečné trouby nechal 

vyjet všechny vlakové soupravy a poté zajistil vytvoření bezpečného stavu trakčního vedení i v této 

tunelové troubě. Předběžný počet obětí – 3 mrtví, z toho 2, kteří přecházeli mezi vozy, 1 náhlá 

srdeční  příhoda,  10  osob  uvězněných,  20  těžce  raněných,  velký  počet  lehce  zraněných  osob. 

Nejhůře  postižení  jsou  ve  4.  voze.  Cestující  z  přední,  nevykolejené  části  vlaku,  po zastavení 

vystupují a snaží se poskytnout první pomoc zraněným, stejně jako osoby z posledních dvou vozů.

Činnost KOPISu i zabezpečení tunelu jsou stejné jako v předchozím případě, variantě B, navíc je 

nutné informovat nemocnice o přísunu velkého počtu zraněných. 

Protože není  tunelová trouba s mimořádnou událostí  ohrožována požárem, je  vhodné aby první 

jednotky PO a první posádka RLP vjely do zasažené trouby od obou portálů a ponechaly bezpečnou 

tunelovou troubu volnou pro odsun zraněných.  V bezpečné  tunelové troubě je  vhodné vytvořit 

jednosměrný průjezd vozidel ZZS a dopravních automobilů JPO pro zajištění plynulého odsunu 

zraněných  z  tunelové  trouby.  Jako  vhodnější  se  v  tomto  případě  jeví  směr  od  pražského  ke 

třebovskému portálu z důvodu menší vzdálenosti k nejbližšímu nemocničnímu zařízení. 

• Zřízení štábu velitele zásahu u jednoho z portálů – nejlépe u dozorového stanoviště tunelu.

• Jednotky  PO  do  tunelu  vstupují  zasaženou  tunelovou  troubou,  přednost  mají  jednotky 

vybavené prostředky pro vyprošťování

• Úkolem  jednotek  PO  je  poskytnutí  neodkladné  první  pomoci,  vyproštění  zraněných, 

transport zraněných mimo objekt tunelu.

• Úkolem první posádky ZZS je třídění raněných, další posádky vjíždí do tunelu bezpečnou 

tunelovou  troubou,  odkud  odvážejí  těžce  zraněné  do  zdravotnických  zařízení 

(Orlickoústecká nemocnice, a.s.) a vrací se na místo události. Předpokládá se nasazení LZS.
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11 Závěr
V bakalářské práci jsem se věnoval určení zdrojů sil  a prostředků a navržení taktických 

postupů pro řešení mimořádné události v železničních tunelech Oucmanice a Hemže. 

Charakterizoval jsem mimořádné události,  ke kterým může dojít v železničních tunelech, 

spolu s důsledky, které vyvolávají. 

Popsal  jsem  tunelové  objekty  Oucmanice  a  Hemže  a  způsob  dopravy  k  jednotlivým 

portálům těchto tunelů.  Bohužel v době vypracování této práce ještě nebylo o řadě podrobností 

stavby rozhodnuto, proto není popis dostatečně detailní. 

Vybral jsem jednotky požární ochrany a posádky zdravotnické záchranné služby k řešení 

mimořádné události v těchto tunelech. Vybrané jednotky jsem zařadil do I. a II. stupně požárního 

poplachu pro každý portál  tunelu.  Tímto způsobem jsem vybral jednotky nad rámec III.  stupně 

požárního poplachu pro tunelový objekt. Použití standardního poplachového plánu na celý objekt 

není příliš vhodné, zvláště u tunelů značné délky. Navrhuji zvýšení kategorie nejbližší jednotky, 

JSDHO Brandýs nad Orlicí z JPO III. na JPO II., a vybavení této jednotky technickými prostředky 

pro zásah v železničních tunelech.

V další části jsem se věnoval zhodnocení současného vybavení jednotek požární ochrany, 

vybraných pro zásah v železničních tunelech. Jejich vybavenost je nedostatečná, zejména v oblasti 

vyprošťování  uvězněných  osob  z  vlakové  soupravy.  Také  vybavenost  dobrovolných  jednotek 

dýchací technikou není pro zásah v železničním tunelu dostatečná.

V poslední  části  se  snažím formou modelových událostí  poukázat  na  nutnost  některých 

opatření v dvoutroubovém železničním tunelu a navrhnout taktický postup pro některé mimořádné 

události v železničním tunelu Oucmanice. Tato část používá dílčích závěrů z předchozích kapitol. 

Věřím, že alespoň některé  ze závěrů a doporučení budou v praxi provedeny a navržené 

postupy přejdou do praxe.
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