
PoPožžáár dvou OA r dvou OA 
v Brnv Brněě, Husovick, Husovickéém tunelum tunelu

dne 29.dne 29.ččervna 2009ervna 2009

HasiHasiččský zský zááchranný sbor chranný sbor 
JihomoravskJihomoravskéého krajeho kraje



MMíísto udsto udáálostilosti
�� Brno, Husovický tunelBrno, Husovický tunel



Popis objektuPopis objektu
Na Na úúzemzemíí statutstatutáárnrníího mho měěsta Brna se sta Brna se 
nachnacháázejzejíí ttřři silnii silniččnníí tunely, tunely, ččtvrtý je tvrtý je 
ve fve fáázi výstavby. V souzi výstavby. V souččasnasnéé dobdoběě je v je v 
provozu provozu 

��PisPisáárecký tunel o drecký tunel o déélce 512 metrlce 512 metrůů, , 

��tunel Hlinky o dtunel Hlinky o déélce 300 metrlce 300 metrůů, , 

��Husovický tunel o dHusovický tunel o déélce 580 metrlce 580 metrůů. . 



Popis objektuPopis objektu

�� Husovický tunel je souHusovický tunel je souččááststíí velkvelkéého mho měěstskstskéého ho 
okruhu a vede jokruhu a vede jíím komunikace zajim komunikace zajiššťťujujííccíí silnisilniččnníí
spojenspojeníí jijižžnníí a východna východníí ččáásti msti měěsta se severem sta se severem 
aglomerace a výjezdem na R43 smaglomerace a výjezdem na R43 směěrem do rem do 
Svitav.Svitav.

�� Tunel byl uveden do provozu v prosinci roku Tunel byl uveden do provozu v prosinci roku 
1999 a skl1999 a sklááddáá se ze dvou tunelových trub. se ze dvou tunelových trub. 

�� KaKažžddáá z nich je urz nich je urččena pro jeden smena pro jeden směěr jr jíízdy a mzdy a máá
dva jdva jíízdnzdníí pruhy. pruhy. 

�� Trouby jsou vzTrouby jsou vzáájemnjemněě propojeny dvpropojeny dvěěma ma 
propojkami (s posuvnými ocelovými vraty), kterpropojkami (s posuvnými ocelovými vraty), kteréé
jsou umjsou umííststěěny vny vžždy ve tdy ve třřetinetináách dch déélky tunelu. lky tunelu. 





Popis objektuPopis objektu
�� ProvoznProvozníí i poi požžáárnrníí vvěětrtráánníí v tunelových troubv tunelových troubáách ch 

je v podje v podéélnlnéém smm směěru. ru. 
�� StandardnStandardněě je povolena maximje povolena maximáálnlníí rychlost jrychlost jíízdy zdy 

60 km/h. 60 km/h. 
�� Provoz a ovlProvoz a ovlááddáánníí technologitechnologiíí tunelu jsou tunelu jsou 

zajizajiššttěěny nepny nepřřetretržžititěě, d, dáálkovlkověě, z dispe, z dispeččinku inku 
BrnBrněěnských komunikacnských komunikacíí, a.s. , a.s. 

�� Provoz je snProvoz je sníímmáán 16 prn 16 průůmyslovými kamerami myslovými kamerami 
rozmrozmííststěěnými uvnitnými uvnitřř a na porta na portáálech tunelu. lech tunelu. 

�� PrPrůůmyslovmyslovéé kamery neumokamery neumožňžňujujíí automatickou automatickou 
detekci nebezpedetekci nebezpeččných stavných stavůů ppřři provozu v tunelu, i provozu v tunelu, 
tyto stavy vyhodnocuje obsluha dispetyto stavy vyhodnocuje obsluha dispeččinku inku 
BrnBrněěnských komunikacnských komunikacíí, a.s. , a.s. 

�� V souV souččasnasnéé dobdoběě nenneníí v tunelu zajiv tunelu zajiššttěěna detekce na detekce 
popožžááru. ru. 

�� V tunelu nenV tunelu neníí rozvod ani zdroje porozvod ani zdroje požžáárnrníí vody. vody. 



Popis udPopis udáálostilosti
�� Dne 29. Dne 29. ččervna 2008 v 05.39 hodin byl na KOPIS ervna 2008 v 05.39 hodin byl na KOPIS 

HZS nahlHZS nahlášášen pracovnen pracovnííky dispeky dispeččinku Brninku Brněěnských nských 
komunikackomunikacíí, po, požžáár v Husovickr v Husovickéém tunelu ve smm tunelu ve směěru ru 
z Husovic do Krz Husovic do Kráálova Pole. lova Pole. 

�� OperaOperaččnníí ddůůstojnstojníík na mk na míísto udsto udáálosti vyslal ze losti vyslal ze 
stanice Brnostanice Brno--LidickLidickáá popožžáárnrníí techniku VEA, CAS techniku VEA, CAS 
20, CAS 32, TA a ze stanice Brno20, CAS 32, TA a ze stanice Brno––BVV CAS 32. BVV CAS 32. 
Cestou k mCestou k míístu zstu záásahu si velitel sahu si velitel ččety z VEA ety z VEA 
vyvyžžáádal od KOPIS updal od KOPIS upřřesesňňujujííccíí informace o informace o 
ududáálosti. Bylo mu sdlosti. Bylo mu sděěleno, leno, žže se jedne se jednáá o o 
plamennplamennéé hohořřeneníí asi v polovinasi v poloviněě tunelu.tunelu.

�� KdyKdyžž prvnprvníí jednotka PO (ze stanice Lidickjednotka PO (ze stanice Lidickáá) ) 
ppřřijela pod spodnijela pod spodníí portportáál tunelu, hll tunelu, hlíídka Policie dka Policie ČČR R 
zde jizde jižž mměěla fyzicky uzavla fyzicky uzavřřený vjezd do tunelovený vjezd do tunelovéé
trouby zasatrouby zasažženenéé popožžáárem.rem.

�� Velitel zVelitel záásahu (VZ) zjistil, sahu (VZ) zjistil, žže sousedne sousedníí tunelovtunelováá
trouba nentrouba neníí fyzicky uzavfyzicky uzavřřena a pena a přřikikáázal hlzal hlíídce dce 
Policie Policie ČČR, aby ji okamR, aby ji okamžžititěě fyzicky uzavfyzicky uzavřřela. ela. 



Popis udPopis udáálostilosti

�� Na zNa záákladkladěě zjizjiššttěěných skutených skuteččnostnostíí (hl(hlášášený poený požžáár r 
asi v polovinasi v poloviněě tunelu, fyzicky neuzavtunelu, fyzicky neuzavřřenenáá
zzááchrannchrannáá trouba a nezntrouba a neznáámý mý ččas do jejas do jejíího ho 
uzavuzavřřeneníí) VZ rozhodl, ) VZ rozhodl, žže bude proveden pre bude proveden průůzkum zkum 
spolu s rozvinutspolu s rozvinutíím od CAS 20 ustavenm od CAS 20 ustavenéé u u 
spodnspodníího portho portáálu tunelu. lu tunelu. 

�� VZ okamVZ okamžžititěě kontaktoval vozidlovou radiostanickontaktoval vozidlovou radiostanicíí
jednotku PO ze stanice BVV, aby najela k jednotku PO ze stanice BVV, aby najela k 
zzááchrannchrannéé tunelovtunelovéé troubtrouběě ve smve směěru od Krru od Kráálova lova 
Pole do Husovic. Pole do Husovic. 

�� MezitMezitíím se na mm se na míísto zsto záásahu dostavila dalsahu dostavila dalšíší hlhlíídka dka 
Policie Policie ČČR. Ta po chvR. Ta po chvííli najela protismli najela protisměěrem do rem do 
zzááchrannchrannéé trouby s ctrouby s cíílem fyzicky uzavlem fyzicky uzavřříít dopravu t dopravu 
v tomto smv tomto směěru. ru. 

�� VZ vjel s VEA za nimi a provedl prVZ vjel s VEA za nimi a provedl průůzkum pzkum přřes es 
dvedveřře horne horníí tunelovtunelovéé propojky propojky –– ve vzdve vzdáálenosti lenosti 
asi 400 m od spodnasi 400 m od spodníího portho portáálu tunelu. lu tunelu. 



Popis udPopis udáálostilosti
�� Tam zjistil, Tam zjistil, žže se jedne se jednáá o poo požžáár dvou osobnr dvou osobníích ch 

automobilautomobilůů v plnv plnéém rozsahu, ve vzdm rozsahu, ve vzdáálenosti asi lenosti asi 
20 metr20 metrůů nad tunelovou propojkou. Pod mnad tunelovou propojkou. Pod míístem stem 
popožžááru stru stáála hlla hlíídka Policie dka Policie ČČR se svým vozidlem. R se svým vozidlem. 
Vlivem Vlivem úúččinninnéé popožžáárnrníí ventilace tunelu byla ventilace tunelu byla 
zakouzakouřřena pouze hornena pouze horníí ttřřetina tunelovetina tunelovéé trouby, trouby, 
tj. od mtj. od míísta posta požžááru smru směěrem k hornrem k horníímu portmu portáálu. lu. 
Za vozidlem VEA zastavilo vozidlo zdravotnickZa vozidlem VEA zastavilo vozidlo zdravotnickéé
zzááchrannchrannéé sluslužžby (ZZS JmK, p.o.).by (ZZS JmK, p.o.).

�� VZ vydal rozkaz pro jednotku PO stanice LidickVZ vydal rozkaz pro jednotku PO stanice Lidickáá
najet do tunelovnajet do tunelovéé trouby pod mtrouby pod míísto posto požžááru a ru a 
zahzaháájit hajit haššeneníí a vyhleda vyhledáánníí osob a posob a přřesunul se k esunul se k 
hornhorníímu portmu portáálu zlu zááchrannchrannéé trouby, aby ovtrouby, aby ověřěřil il 
fyzickfyzickéé uzavuzavřřeneníí tunelu. Zde vytunelu. Zde vyččkal na pkal na přřííjezd jezd 
jednotky PO ze stanice BVV. Po jejjednotky PO ze stanice BVV. Po jejíím pm přřííjezdu jezdu 
vydal rozkaz najet do zvydal rozkaz najet do zááchrannchrannéé trouby s ctrouby s cíílem lem 
hasit pohasit požžáár pr přřes tunelovou propojku.es tunelovou propojku.



Popis udPopis udáálostilosti
�� V dobV doběě ppřřííjezdu jednotky PO ze stanice BVV k jezdu jednotky PO ze stanice BVV k 

tunelovtunelovéé propojce ppropojce přřííslusluššnnííci stanice Lidickci stanice Lidickáá jijižž
zapozapoččali s haali s haššeneníím vodou se smm vodou se smááččedlem. Pouedlem. Použžili ili 
dva dva úútotoččnnéé proudy C 52 a jeden vysokotlaký proudy C 52 a jeden vysokotlaký 
proud. proud. 

�� V tV tééto dobto doběě ohlohláásili nsili náález torza lidsklez torza lidskéého tho těěla v la v 
jednom z vozidel. jednom z vozidel. 

�� VZ pVZ přřikikáázal poszal posáádce ze stanice BVV provdce ze stanice BVV provéést st 
prprůůzkum v dýchaczkum v dýchacíích pch přříístrojstrojíích v zakouch v zakouřřenenéé ččáásti sti 
tunelu s ctunelu s cíílem vyhledat plem vyhledat přříípadnpadnéé daldalšíší osoby.osoby.

�� Od pracovnOd pracovnííka Brnka Brněěnských komunikacnských komunikacíí VZ zVZ zíískal skal 
informaci o tom, informaci o tom, žže jeden havarovaný osobne jeden havarovaný osobníí
automobil najel do tunelu v protismautomobil najel do tunelu v protisměěru a z tohoto ru a z tohoto 
vozidla odevozidla odeššla jedna osoba smla jedna osoba směěrem k hornrem k horníímu mu 
portportáálu tunelu. Dlu tunelu. Dáále bylo ple bylo přředbedběžěžnněě zjizjiššttěěno, no, žže e 
popožžáár vznikl v dr vznikl v důůsledku dopravnsledku dopravníí nehody.nehody.

�� ZakouZakouřřeneníí v tunelu se po v tunelu se po ččtytyřřech minutech minutáách od ch od 
zahzaháájenjeníí hasebnhasebníích pracch pracíí výraznvýrazněě snsníížžilo. ilo. 



Data a Data a ččasyasy

�� PoPožžáár vznikl 29.r vznikl 29.ččervna 2008ervna 2008
–– VznikVznik 05:36 hod. 05:36 hod. 
–– ZpozorovZpozorováánníí 05:38 hod.05:38 hod.
–– OznOznáámenmeníí 05:39 hod.05:39 hod.
–– ZZáásahsah 05:46 hod.05:46 hod.
–– LokalizaceLokalizace 05:58 hod.05:58 hod.
–– LikvidaceLikvidace 06:28 hod. 06:28 hod. 



PrPrůůbběěh poh požžááruru

OkamOkamžžik nik náárazu a razu a 
bezprostbezprostřřednedníí vznik povznik požžááruru



ŘŘidiidičč (vin(viníík) svk) svěětltléého vozidla ho vozidla 
odchodcháázzíí

ŘŘidiidičč tmavtmavéého vozidla zho vozidla zůůststáávváá
zaklzaklíínněěn n 



ŘŘidiidičč svsvěětltléého vozidla se ho vozidla se 
dvakrdvakráát vract vracíí a odcha odcháázzíí bez bez 
snahy pomoci zaklsnahy pomoci zaklíínněěnnéému mu 

řřidiidiččii



V 6 minutV 6 minutěě se pose požžáár dostr dostáávváá
do kabinydo kabiny

Stav poStav požžááru v dobru v doběě ppřřííjezdu jezdu 
JPO k tunelu (+10 minut od JPO k tunelu (+10 minut od 

vzniku)vzniku)



PrPrůůbběěh poh požžááru ru (sn(sníímky po 1minutmky po 1minutěě))







ZZáásah hasisah hasičůčů (sn(sníímky po cca1minutmky po cca1minutěě))





Specifika zSpecifika záásahu sahu -- pozitivapozitiva
�� popožžáár pouze dvou osobnr pouze dvou osobníích automobilch automobilůů na na 

klasický pohon klasický pohon –– doba lokalizace podoba lokalizace požžááru po ru po 
zahzaháájenjeníí hasebnhasebníích pracch pracíí byla pbyla pěět minut,t minut,

�� oba osobnoba osobníí automobily byly obsazeny pouze automobily byly obsazeny pouze 
jednou osobou,jednou osobou,

�� kromkroměě vozidel zasavozidel zasažžených poených požžáárem nebylo ve rem nebylo ve 
stejnstejnéé tunelovtunelovéé troubtrouběě žžáádndnéé jinjinéé vozidlo vozidlo 
vzhledem k nvzhledem k níízkzkéé intenzitintenzitěě dopravy dopravy –– nedneděělnlníí
brzkbrzkéé rrááno,no,

�� ppřřííznivzniváá poloha popoloha požžááru pro odvod horkru pro odvod horkéého kouho kouřře e 
–– odvod tepla a kouodvod tepla a kouřře ve sme ve směěru podru podéélnlnéého ho 
stoupstoupáánníí tunelovtunelovéé trouby,trouby,

�� popožžáárnrníí ventilventiláátory nebyly ptory nebyly přříímo nad mmo nad míístem stem 
popožžááru. ru. 



Specifika zSpecifika záásahu sahu -- negativanegativa
�� vinviníík dopravnk dopravníí nehody neposkytl pomoc zrannehody neposkytl pomoc zraněěnnéé

osobosoběě ve druhve druhéém osobnm osobníím automobilu a z mm automobilu a z míísta sta 
nehody utekl, conehody utekl, cožž mměělo za nlo za náásledek smrt sledek smrt 
uhouhořřeneníím osoby ve druhm osoby ve druhéém vozidle, tedy nikoli v m vozidle, tedy nikoli v 
ddůůsledku zransledku zraněěnníí po dopravnpo dopravníí nehodnehoděě,,

�� fyzicky neuzavfyzicky neuzavřřenenáá zzááchrannchrannáá trouba v dobtrouba v doběě
ppřřííjezdu prvnjezdu prvníí jednotky PO,jednotky PO,

�� VZ mVZ měěl nepl nepřřesnesnéé prvotnprvotníí informace o poloze informace o poloze 
mmíísta posta požžááru v tunelovru v tunelovéé troubtrouběě a nedostatea nedostateččnnéé
informace o poinformace o poččtu osob a vozidel v tunelu,tu osob a vozidel v tunelu,

�� VZ po pVZ po přřííjezdu nevjezdu nevěědděěl, l, žže se pod me se pod míístem postem požžááru ru 
nachnacháázzíí daldalšíší vozidlo Policie vozidlo Policie ČČR s posR s posáádkou,dkou,

�� nníízkzkáá slyslyššitelnost radiostanic v tunelu vlivem itelnost radiostanic v tunelu vlivem 
hluku z pohluku z požžáárnrníího vho věětrtráánníí,,

�� chronickchronickáá nespolehlivost zdrojnespolehlivost zdrojůů ppřřenosných enosných 
radiostanic MATRA, kdy dochradiostanic MATRA, kdy docháázzíí k jejich rychlk jejich rychléému mu 
a na nááhlhléému vybitmu vybitíí,,

�� zastaralý systzastaralý systéém detekce mimom detekce mimořřáádných uddných udáálostlostíí v v 
tunelu Husovice. tunelu Husovice. 



PPřřííjezd JPO jezd JPO –– velitel nedostvelitel nedostáávváá informaci o dalinformaci o dalšíší hlhlíídce Pdce PČČR uvnitR uvnitřř tunelu    Ptunelu    PČČR uzavR uzavíírráá druhou tunelovou troubudruhou tunelovou troubu

VZ jede provVZ jede provéést prst průůzkum pzkum přřes druhou troubu k es druhou troubu k 
posuvným dveposuvným dveřříímm

PPřřííjezd RZPjezd RZP



HlHlíídka Pdka PČČR uvnitR uvnitřř tunelu o ktertunelu o kteréé nemneměěl VZ informacel VZ informace

VZ zjiVZ zjiššťťuje puje přříístupem z druhstupem z druhéé trouby ptrouby přřesnesnéé mmíísto udsto udáálosti a plosti a přřikazuje vjezd techniky do tuneluikazuje vjezd techniky do tunelu



ZZáávvěěrr
�� PoPožžáár dvou osobnr dvou osobníích automobilch automobilůů v dv důůsledku sledku 

dopravndopravníí nehody, bynehody, byťť s tragickými ns tragickými náásledky, sledky, 
nenneníí, bohu, bohužžel, v souel, v souččasnasnéé praxi jednotek PO praxi jednotek PO 
niniččíím výjimem výjimeččným a zným a záásah probsah probííhháá ttéémměřěř rutinnrutinněě. . 

�� Na výNa výšše popsane popsanéé mimomimořřáádndnéé ududáálosti je patrnlosti je patrnéé, , 
žže ze záásah v silnisah v silniččnníích tunelech klade vych tunelech klade vyššíšší nnáároky roky 
jak na zasahujjak na zasahujííccíí ppřřííslusluššnnííky pky přři samotni samotnéé
zzáásahovsahovéé ččinnosti, tak i na velitele zinnosti, tak i na velitele záásahu psahu přři i 
řříízenzeníí a koordinaci sloa koordinaci složžek IZS na mek IZS na mííststěě zzáásahu.sahu.

�� Vzhledem k rychlVzhledem k rychléému nmu náárrůůstu tunelových a stu tunelových a 
daldalšíších podzemnch podzemníích staveb na ch staveb na úúzemzemíí ČČR lze R lze 
ooččekekáávat, vat, žže podobných ze podobných záásahsahůů bude pbude přřibývat.ibývat.

�� Pro zlepPro zlepššeneníí a zkvalitna zkvalitněěnníí spoluprspoluprááce pce přři i řřeeššeneníí
mimomimořřáádndnéé ududáálosti podobnlosti podobnéého typu byla svolho typu byla svoláána na 
na mna měěssííc c ččervenec 2008 informaervenec 2008 informaččnníí a koordinaa koordinaččnníí
porada, kterporada, kteréé se zse zúúččastnili zastnili záástupci HZS, Policie stupci HZS, Policie 
ČČR , ZdravotnickR , Zdravotnickéé zzááchrannchrannéé sluslužžby, by, MMěěPP Brno a Brno a 
BrnBrněěnských komunikacnských komunikacíí



ZZáávvěěrr

�� Na schNa schůůzce byly vzneseny ze strany HZS zce byly vzneseny ze strany HZS 
zvlzvlášášttěě tyto potyto požžadavkyadavky
–– Upravit taktiku zUpravit taktiku záásahu sahu –– zejmzejmééna zjednoduna zjednoduššit it 

karty pkarty přřííjezdu (jezdu (z pz půůvodnvodníích 18 variant byly ch 18 variant byly 
ppřřepracovepracováány na 4 variantyny na 4 varianty))

–– Zkvalitnit komunikaci mezi KOPIS a Zkvalitnit komunikaci mezi KOPIS a 
dispedispeččinkem Brninkem Brněěnských komunikacnských komunikacíí za za úúččelem elem 
ppřřesnesnéé lokalizace mlokalizace míísta udsta udáálostilosti

–– Nahradit zastaralý systNahradit zastaralý systéém detekce m detekce 
mimomimořřáádných uddných udáálostlostíí v tunelu (okamv tunelu (okamžžititéé
upozornupozorněěnníí dispedispeččinku na stojinku na stojííccíí automobil v automobil v 
tunelu)tunelu) –– nedostatek financnedostatek financíí



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Štefánikova 32
602 00  B R N O
plk.Ing.Jiří Pelikán –náměstek pro prevenci a CNP
Tel.: 950 630 102, e-mail: jiri.pelikan@jmk.izscr.cz

Děkuji za pozornost.


