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Anotace 

Janeček, O. Problematika evakuace osob v silničních tunelech. Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB-Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 

 

Tato práce se zabývá problematikou evakuace v silničních tunelech, zejména se zaměřením 

na srovnání předpisové základny pro navrhování evakuace v zemích EU. Práce je 

rozdělena na 4 základní části. První část je tvořena základní rešerší předpisové základny, 

technických norem a podmínek. V druhé části jsou analyzována rizika spojená 

s provozováním silničních tunelů, včetně významných nehod, které se staly v minulosti. 

Ve třetí části jsou popsány lidské faktory ovlivňující bezpečnosti tunelu a evakuaci. 

V poslední části je zmíněna problematika informování veřejnosti jako potencionálních 

uživatelů tunelu. 
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Janeček, O. Question of Evacuation of People from Road Tunnels. Bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 

 

This thesis covers the evacuation issues in road tunnels. It is focusing in particular on a 

comparison certification basis for the design of evacuation in countries of EU. The thesis is 

divided into 4 parts. The first part consists of basic researches of certification basis, 

technical standards and conditions. The second part analyzes the risks associated with the 

operation of road tunnels, including major accidents that happened in the past. The third 

section describes the human factors that affects tunnel safety and evacuation. The last part 

is focused on the problem of informing the public as potential users of the tunnel. 
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1 Úvod 
V současné době výrazně narůstá objem dopravy na silničních komunikacích. Z celé řady 

důvodů je snaha přesunou část dopravy pod zem, do tunelů. To je patrné zejména ve 

velkých městech. K výstavbě tunelů mohou vést také další důvody a to zejména 

ekonomického nebo ekologického rázu. Současně s nárůstem počtu tunelů stoupá také 

riziko vzniku mimořádné události, která by mohla mít rozsáhlé následky jak na životech, 

tak na samotnou konstrukci tunelu. Je také nutné podotknout, že četnost mimořádných 

událostí vzniklých v tunelu je menší než na volné komunikaci. V práci se budu zabývat 

porovnáním předpisové a technické základny pro projektování silničních tunelů v České a 

Slovenské republice. Srovnání bude provedeno také s požadavky Evropské unie. V práci je 

zaměřena na srovnání požadavků na únikové cesty, zejména jejich rozmístění a rychlost 

pohybu osob po nich. V práci budou také rozebrány nejzávažnější rizika spojená 

s provozem v silničním tunelu a to včetně některých závažných událostí, které se staly 

v minulosti. Důležitým faktorem při provozu v tunelu je také řidič. Proto bude zahrnut také 

rozbor chování řidiče a faktory, které ho ovlivňují. V práci budou také rozebrány faktory, 

které ovlivňují proces evakuace osob a jejich chování v krizových situacích. Na konci 

práce bych se chtěl také věnovat problematice preventivního informování potencionálních 

uživatelů tunelů. 
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2 Rešerše 
Přibyl, P. Analýza a řízení rizik v dopravě: Tunely na pozemních komunikacích a železnici. 

Praha: BEN – technická literatura. 2008. ISBN 978-80-7300-2140-0 

Kniha poskytuje kompletní přehled o problematice bezpečnosti silničních tunelů. V knize 

jsou rozebírány všechny aspekty provozu tunelů od analýzy rizik, přes modely krizových 

situací, bezpečnostní prvky, chování člověka až po požadavky na obsluhu tunelu. Kniha je 

zaměřena především na silniční tunely, železničním tunelům se věnuje pouze okrajově a to 

srovnáním požadavků se silničními tunely. 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/54/ES. o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 

Tato směrnice pokládá legislativní základ pro projektování, provoz a hodnocení silničních 

tunelů na území Evropské unie z hlediska bezpečnosti. V podstatě odráží rozvoj poznatků 

o provozu silničních tunelů. Směrnice je také odpovědí na závažné nehody, které se staly 

na přelomu tisíciletí. 

 

ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. 

Tato norma pokládá základy pro projektování, provoz a údržbu silničních tunelů na území 

České republiky. V normě jsou uvedeny základní požadavky na konstrukci tunelu a jeho 

vybavení. V normě je také uvedeno rozdělení tunelů do kategorií. Norma se nezabývá 

podrobným postupem výpočtu konstrukce tunelu. 

 

STN 73 7507. Projektovanie cestných tunelou. Slovenský ústav technickej normalizacie, 

2007. 

Tato norma je základem pro projektování, provoz a údržbu silničních tunelů na Slovensku. 

Norma je psána obdobě jako česká norma ČSN 73 7507 až na některé drobné odlišnosti, 

které jsou řešeny jiné literatuře.  
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Norén, A. Modelling Crowd Evacuation from Road and Train Tunnels. Lund: Lunds 

universitet. 2003. 

Práce předkládá závěry o faktorech, které mají velký význam na hromadnou evakuaci 

silničních a železničních tunelů. Zvláštní význam je kladen na vliv řídícího systému, který 

je v této práci analyzován samostatně. 

 

Přibyl, P. Bezpečnost silničních tunelů-porovnání s požadavky evropského 

parlamentu. Tunel. 2003, roč. 12, č. 2, s. 46-50. 

V tomto článku se autor zaměřil na srovnání směrnice 2004/54EC, která byla tehdy ve 

stádiu návrhu a naší tehdy platnou legislativou zejména s normou ČSN 73 7507 

„Projektování tunelů pozemních komunikací“, která byla platná od roku 1999 a tehdejším 

vydáním TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“. 
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3 Pojmy a definice 
Bezpečnostní kategorie: začlenění stavby do bezpečnostní kategorie v závislosti na délce 

tunelu a intenzitě dopravy ekvivalentních vozidel, které určuje rozsah povinného a 

doporučeného technického vybavení tunelu 

Dopravní systém: představuje komplexní řešení řízení a ovlivnění silniční dopravy 

v tunelu a v oblastech pozemních komunikací mimo tunelové trouby, kde bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích jsou ovlivněny možnými dopravními 

režimy tunelu 

Hláska nouzového volání: technické zařízení sloužící především k verbálnímu spojení 

s operátorem řídícího systému tunelu, mohou být v provedení kabin SOS a hlásek SOS 

Hláska SOS: stojan nebo nástěnná skříňka s nouzovým telefonem, která se umisťuje 

zpravidla mimo dosah provozního hluku tunelu 

Hodnocení rizik: studie pojednává identifikaci nebezpečí, vyhodnocení rizik a analýzu 

alternativ, resp. Doporučení k využití vybrané alternativy; rizikem se rozumí možný rozsah 

následků očekávaných i neočekávaných nepříznivých jevů při provozu komplexu 

silničního tunelu pro osoby, životní prostředí nebo ekonomické hodnoty 

Kabina SOS: uzavřený prostor hlásky nouzového volání, určený rovněž k umístění 

dalšího bezpečnostního vybavení 

Nástupní plocha: zpevněná plocha, zpravidla před portálem tunelu, vně tunelové trouby, 

sloužící k nástupu profesionálních jednotek požární ochrany a požární techniky k vedení 

zásahu 

Nouzový chodník: komunikační prostor v tunelové troubě pro chůzi osob (účastníků 

provozu a pracovníků provozovatele), který slouží jako nechráněná úniková cesta, jako 

přístupová cesta ke vstupům záchranných cest, k SOS kabinám, k hydrantům požárního 

vodovodu a zároveň k provádění servisní činnosti 

Nouzový pruh: přidružený pruh, umístěný vpravo ve směru jízdy, který umožňuje plné 

nebo částečné nouzové odstavení vozidel 

Nouzový záliv: rozšířený prostor tunelu pro nouzové odstavení vozidel, který se zřizuje po 

určitých vzdálenostech 

Otáčecí záliv: rozšířený prostor tunelu, který umožňuje v tunelu nouzové otočení vozidla 

do protisměru 
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Portál tunelu: část tunelu, která zvnějšku ohraničuje tunelovou troubu a utváří vjezdový, 

výjezdový nebo kombinovaný otvor tunelové trouby a prostor kolem něho 

Přístupová komunikace: pozemní komunikace, umožňující příjezd vozidel z veřejné 

pozemní komunikace k provozním zařízením, výstupům záchranných cest nebo k portálům 

tunelu 

Průjezdní prostor tunelu: příčný obrys v rovině kolmé k ose jízdního pásu pozemní 

komunikace, do kterého nesmí obecně zasahovat žádné části konstrukce tunelu a jeho 

vybavení 

Šířková kategorie tunelu: je určená šířkou jízdního pásu v tunelové troubě mezi 

obrubníky; číselné vyjádření značí počet metrů 

Tunelová trouba: část tunelu vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní 

komunikace 

Úniková cesta: komunikační prostor pro chodce a/nebo vozidla, který umožňuje evakuaci 

osob a/nebo vozidel z místa ohrožení v tunelové troubě na volné prostranství, případně 

přístup pro záchranné jednotky do místa ohrožení v tunelové troubě, apod. 

Větrací kanál: samostatný oddělený prostor v tunelové troubě určený pro přívod anebo 

odvod vzduchu 

Záchranné cesta: část únikové cesty, chráněná od místa ohrožení v tunelové troubě 

požární dělící konstrukcí; podle účelu a velikosti světlého průřezu jsou záchranné cesty pro 

osoby a zásahová vozidla, záchranné cesty pro vozidla, záchranné šachty, případně 

schodišťové objekty; záchranné cesty ústí na volné prostranství nebo do souběžné tunelové 

trouby a zpravidla je přetlakově větraná 

Záchytná bezpečnostní zařízení: dopravní zařízení, určená k zachycení vozidel, jako jsou 

zábradlí, svodidla, vodící stěny, prahy, tlumiče nárazu atd.
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4 Přehled předpisů a norem 

4.1 Směrnice evropského parlamentu a rady č. 2004/54/EC o 

minimálních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 

Tato směrnice tvoří základní legislativní podklad pro navrhování a posuzování 

bezpečnostních opatření v silničních tunelech v členských zemích Evropské unie. 

Směrnice je ve svojí podstatě odpovědí na rozvoj dopravy na transevropské silniční sítí a 

závažné nehody, které se staly na přelomu tisíciletí. Tyto nehody byly provázeny značnými 

škodami na životech a v neposlední řadě byly vysoké také materiální škody. Směrnice je 

rozdělena do celkem 20 článků a obsahuje také 3 přílohy[10]. 

 

Článek 1- Předmět a oblast působnosti 

Tento článek obsahuje základní zaměření směrnice na minimální úroveň bezpečnosti 

v silničním tunelu. Uvádí se zde, že směrnice platí pro všechny tunely delší než 500 m, 

které jsou ve fázi provozu, výstavby nebo projektu 

 

Článek 2- Definice 

V tomto článku se definují pojmy „transevropská silniční síť“, „záchranná služba“ a „délka 

tunelu“. Transevropská silniční síť je silniční síť popsaná v rozhodnutí č. 1692/96/ES 

v příloze II. Záchrannou službou se pro účely této směrnice rozumí každá služba (místní, 

soukromá, obsluha tunelu), která zasahuje v případě nehody. Délkou tunelu se pro účely 

směrnice rozumí délka nejdelšího jízdního pruhu, která je měřena v obrysově uzavřené 

části tunelu.  

 

Článek 3- Bezpečnostní opatření 

Článek odkazuje na přílohu č. I směrnice, kde jsou uvedeny minimální požadavky na 

bezpečnostní opatření, která musí splnit všechny členské státy. V článku je také uvedeno 

postup pro případ, že nebude možné tyto minimální požadavky splnit. V takovém případě 

je možné přijmout jiná opatření, která však musí být rovnocenné nebo musí zvyšovat 

bezpečnost. To musí být prokázáno analýzou rizika. Členské státy mohou také požadovat 

přísnější požadavky, než uvádí tato směrnice. 
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Článek 4- Správní orgán 

Směrnice tímto článkem dává za povinnost členským státům zřídit správní úřad, který bude 

dohlížet na dodržování směrnice. Správní orgán může být zřízen jak celostátně nebo i na 

regionální (případně místní) úrovni. V tomto článku je také řešena situace, kdy se tunel 

nachází na území dvou členských státu. V tomto případě je možné určit buď jednoho 

správce pro celý tunel, nebo dva správce za každý členský stát jeden. V případě, kdy budou 

zřízení dva správci, musí svá rozhodnutí týkající se bezpečnosti vzájemně konzultovat. 

Podle tohoto článku zajišťuje správní orgán plnění těchto úkolů: 

• Pravidelné přezkušování a prohlídky tunelu a vypracování s tím souvisejících 

bezpečnostních požadavků 

• Zavádění organizačních a provozních postupů (včetně plánů zásahů v případě 

mimořádných událostí) 

• Stanovení postupů pro okamžité uzavření tunelu v případě nouze 

• Zavádění potřebných opatření ke snížení rizika 

 

Článek 5- Správce tunelu 

Tento článek ustavuje funkci správce tunelu. Správce tunelu určuje pro každý tunel správní 

orgán. Správcem tunelu může být jak soukromý tak i veřejný objekt nebo může funkci 

správce tunelu vykonávat správní orgán. Pokud je zřízeno více správních orgánů, musí být 

určen pouze jeden správce tunelu. Základní povinností správce tunelu je vypracování 

zprávy o každé závažné událostí či nehodě. Tuto správu musí nejpozději do jednoho 

měsíce předat bezpečnostnímu technikovy, správnímu orgánu a záchranným službám. 

Pokud je vypracována vyšetřovací zpráva, která analyzuje okolnosti mimořádné události 

nebo nehody, anebo z této zprávy lze vyvodit závěry, předá ji do lhůty jednoho měsíce 

výše zmíněným orgánům. 

 

Článek 6- Bezpečnostní technik 

Tato funkce musí být zřízena pro každý tunel, pro který platí tato směrnice. Jeden technik 

může být zřízen i pro více tunelů najednou. Bezpečnostní technik může být členem 

záchranných služeb nebo obsluhy tunelu, ale ve všech záležitostech týkajících se 

bezpečnosti tunelu rozhoduje samostatně (není závislí na zaměstnavateli). Bezpečnostní 

technik zabezpečuje a koordinuje všechna preventivní a bezpečnostní opatření, mezi jeho 

hlavní úkoly a funkce patří: 
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• Zajištění koordinace se záchrannými složkami a podílí se na přípravě provozních 

postupů 

• Účastní se plánování, provádění a vyhodnocování činností v případě nouze 

• Podílí se na stanovení bezpečnostních plánů a určení stavebních opatření, 

technického vybavení a podmínek provozu ve vztahu jak k novým tunelům, tak 

k úpravě stávajících tunelů 

• Ověřuje, zda jsou členové obsluhy a záchranných složek řádně vyškoleni, a podílí 

se na organizaci cvičení prováděných v pravidelných intervalech 

• Vydává doporučení k uvedení stavby do provozu, vybavení a provozování tunelů 

• Ověřuje, zda je stavba tunelu a vybavení řádně udržováno 

• V souladu s článkem 5 se účastní hodnocení každé mimořádné události nebo 

nehody 

 

Článek 7- Inspekční orgán 

Článek stanovuje, že prohlídky hodnocení a přezkoušení musí vykonávat inspekční orgán. 

Jako inspekční orgán může být určen i správní orgán. Inspekční orgán nesmí být závislí na 

správci tunelu a musí mít vysokou odbornou úroveň a kvalitní způsob práce 

 

Článek 8- Oznámení o určení správního orgánu 

Dle tohoto článku musí mít členské státy určeny správní orgán nejpozději do 1. května 

roku 2006. Případné změny musí být nahlášeny nejpozději do 3 měsíců. 

 

Článek 9- Tunely jejichž provoz ještě není schválen 

Určuje, že požadavky této směrnice se vztahují na každý tunel, který nebyl schválen 

správním orgánem do 1. května 2006. Tyto tunely musí být uvedeny do provozu v souladu 

s přílohou č. II této směrnice. 

 

Článek 10- Tunely, jejichž projekt je schválen, ale které nejsou uvedeny do provozu 

V případě že tunel je schválen do 1. Května 2006, ale ještě není uveden do provozu, 

posoudí správní orgán soulad s požadavky přílohy č. II. Pokud správní orgán zjistí 

nedostatky, oznámí tuto skutečnost správci tunelu, který má za povinnost přijmout 

adekvátní opatření ke splnění požadavků této směrnice. Správní orgán uvědomí o této 
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skutečnosti také bezpečnostního technika. Tunely, které odpovídají znění tohoto článku, 

jsou uvedeny do provozu podle přílohy č. II. 

 

Článek 11- Provozované tunely 

Pro tunely, které byly uvedeny do provozu před 30. Dubnem 2006 je nutné zpracovat 

posouzení bezpečnosti a případně navrhnout vhodná opatření ke zvýšení bezpečnosti. Tyto 

bezpečnostní úpravy musí být hotovy do 30. dubna 2014. Tuto lhůtu je v některých 

případech možné prodloužit o 5 let. 

 

Článek 12- Pravidelné prohlídky 

Tímto článkem ukládá směrnice správnímu orgánu povinnost provádět v pravidelných 

intervalech kontrolní prohlídky. Tyto prohlídky provádí správní orgán pomocí inspekčního 

orgánu. Doba mezi prohlídkami nesmí překročit 6 let. V případě, že jsou zjištěny 

bezpečnostní nedostatky, informuje o tom správní orgán správce tunelu a bezpečnostního 

technika. Správní orgán také stanoví podmínky pro další provoz tunelu, které budou platit 

do doby, než bude sjednána náprava nedostatků. Pokud by opatření vedoucí k nápravě 

nedostatků vedla k výrazným zásahům do stavby tunelu, je následné povolování provozu 

provedeno podle přílohy II. 

 

Článek 13- Analýza rizik 

V případě, že je nutné zpracovat analýzu rizik, zpracuje jí subjekt, který není závislí na 

správci tunelu. Analýza rizik tvoří součást bezpečnostní dokumentace a je předkládána 

správnímu orgánu. Analýza by měla zahrnovat všechny faktory a podmínky ovlivňující 

bezpečnost provozu v tunelu. 

 

Článek 14- Výjimky pro technické inovace 

Pokud chce správce tunelu použít jiná technická opatření, než ta která jsou uvedena v této 

směrnici, je nutné požádat o výjimku správní orgán. Použitá technická opatření musí mít 

minimálně stejný nebo větší dopad na zvýšení bezpečnosti. 

 

Článek 15- Podávání zpráv 

Článek ukládá členským státům povinnost podávat každé dva roky zprávu Komisi. Tato 

zpráva obsahuje informace o požárech a o nehodách tunelu. Tuto zprávu předává členský 

stát Komisi před koncem září následujícího období, pro které je zpráva podávána.  
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Článek 16- Přizpůsobení technickému pokroku 

Komise je povinna přizpůsobovat přílohy technickému pokroku. 

 

Článek 17- Postup projednávání ve výboru 

Článek upřesňuje způsob jednání o změnách směrnice 

 

Článek 18- Provedení 

Ukládá za povinnost členským státům uvést tuto směrnici ve shodě s národními předpisy a 

to do 30. dubna 2006. 

 

Článek 19- Vstup v platnost 

Směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Článek 20- Určení směrnice 

Směrnice je určena členským státům. 

 

Příloha I.- Bezpečnostní opatření podle článku 3. 

V příloze jsou uvedena bezpečností opatření, která jsou požadována článkem č. 3 této 

směrnice. Jsou zde uvedeny základní požadavky na stavební provedení a vybavení 

technologickým vybavením podle intenzity dopravy a délky tunelu. Intenzitou dopravy se 

pro tyto účely rozumí roční denní průměr dopravy. Pro účel výpočtu intenzity dopravy se 

každé vozidlo považuje za jednu jednotku. Tunely se podle těchto veličin rozdělují do 5ti 

kategorii. Souhrn vybraných bezpečnostních opatření podle kategorie tunelu je uveden 

v Tabulka 1. Z tabulky jsou také patrná kritéria pro rozdělení tunelů do kategorií. 

 
Tabulka 1 Vybraná bezpečnostní opatření[10] 

 Provoz <2000 vozidel 
v jednom pruhu 

Provoz >2000 vozidel v jednom pruhu 

 500-1000 m >1000 m 500-1000 m 1000-3000 m Nad 3000 m 
Nouzové chodníky * * * * * 
Nouzové východy ° ° * * * 
Příčné propojení ° */° ° */° * 
Nouzové zálivy ° ° ° */° */° 
Legenda 

+- povinné  *- povinné s výjimkami °- nepovinné  */°- doporučené 
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Únikové cesty 

Je nutné, aby ve všech nových tunelech, které nemají nouzový pruh, byly zvýšené nouzové 

chodníky. Tyto nouzové chodníky nemusí být zřízeny v tunelech, kde to konstrukční řešení 

neumožňuje nebo by bylo potřeba vynaložit značné náklady, nebo pokud je tunel 

jednosměrný a je zároveň vybaven systémem trvalého sledování. Nouzové východy musí 

umožňovat uživatelům tunelu v případě nehody nebo požáru opuštění tunelu bez vozidel a 

dosažení bezpečného místa. Takové nouzové východy mohou být provedeny jako: 

• Přímé východy ven z tunelu 

• Příčné propojení mezi tunelovými troubami 

• Východy do chráněných cest 

• Úkryty s únikovou cestou oddělenou od tunelové trouby. 

V tunelech nesmějí být zřizovány úkryty bez možnosti úniku ven z tunelu. Nouzové 

východy musí být v nových tunelech, pokud intenzita dopravy překročí hodnotu 2000 

vozidel. U tunelů, které jsou delší než 1000 metrů s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel, 

je nutné provést vyhodnocení možnosti provedení únikových východů. Maximální 

vzdálenost mezi dvěma nouzovými východy nesmí přesáhnout 500 metrů. Aby se 

zabránilo vniknutí kouře do únikové cesty, musí být nouzové východy zabezpečeny 

vhodnými prostředky (například kouřotěsné dveře).  

 

Příloha II. Schválení projektu, bezpečnostní dokumentace, uvedení tunelu do 

provozu, úpravy a pravidelná cvičení 

Příloha uvádí základní požadavky na bezpečnostní dokumentaci tunelu pro jednotlivé fáze 

života tunelu. Jsou zde uvedeny požadavky na provádění cvičení. 

 

Bezpečnostní dokumentace 

Bezpečnostní dokumentace musí obsahovat základní preventivní a bezpečnostní opatření 

k zajištění bezpečností uživatelů tunelu, přičemž má být věnován ohled na osoby se 

sníženou schopností pohybu, povahu trasy, uspořádání staveb, jejich okolí, povahu 

provozu a oblast působení záchranných služeb. 

Bezpečnostní dokumentace ve fázi projektu 

• Popis plánované stavby a příjezdu k ní spolu s plány nezbytnými k pochopení 

projektu stavby a předpokládané organizace provozu 
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• Prognóza intenzity dopravy, která stanoví a odůvodní očekávané podmínky 

dopravy nebezpečných nákladů, jakož i analýzu rizik 

• Zvláštní hodnocení rizikových situací popisující možnosti nehody, které 

jednoznačné ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, ke kterým 

může dojít během provozu tunelu a dále povahu a rozsah možných následků těchto 

nehod; hodnocení určuje a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku nehod a jejich následků 

• Stanovisko k bezpečnosti od odborníka nebo organizace specializující se v této 

oblast, což může být i inspekční orgán. 

Bezpečnostní dokumentace pro uvádění tunelu do provozu 

• Popis organizačních, lidských a materiálních zdrojů a pokyny stanovené správcem 

tunelu pro zajištění provozu a údržbu tunelu 

• Plán řešení mimořádných událostí sestavený společně se záchrannými službami, 

který rovněž bere v úvahu osoby s omezenou schopností pohybu 

• Popis systému nepřetržitého zaznamenávání získávaných zkušeností na základě 

kterého, lze zaznamenávat a analyzovat závažné mimořádné události a nehody 

Bezpečnostní dokumentace tunelu, který je již v provozu 

• Zprávu o závažných mimořádných událostech a nehodách, které se staly od vstupu 

této směrnice v platnost, a rovněž jejich analýzu 

• Seznam prováděných bezpečnostních cvičení a analýzu poznatků z nich 

vyplývajících 

 

Příloha III- Dopravní znační tunelu 

V této příloze jsou uvedeny požadavky na značení tunelu a bezpečnostních zařízení. Mezi 

označená bezpečnostní zařízení patří: 

• Nouzové zálivy 

• Nouzové východy 

• Únikové cesty 

• Hlásky nouzového volání 
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4.2 ČSN 73 7507 „Projektování tunelů pozemních komunikací“ 

Tato technická norma byla poprvé vydána v srpnu 1999 a v lednu roku 2006 byla vydána 

nová verze, které byla v březnu 2007 opravena. V současné době má norma 56 stran a je 

rozdělena do 13 kapitol a má jednu přílohu. Tato norma platí pro projektování, prostorové 

uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních komunikací 

v České republice. Platí také pro projektování výstavby, rekonstrukci a technické vybavení 

galerii, protihlukových tunelů, a technického vybavení podjezdů pozemních komunikací. 

Norma neplatí pro tunely místních komunikací s městskou kolejovou dopravou, pro 

samostatné tunely nemotorických komunikací a pro tunely účelových komunikaci. 

V normě nejsou uvedeny postupy pro podrobný výpočet konstrukce tunelu[2].  

 

V úvodní části textu normy jsou uvedeny definice pojmů a zkratky používaných v této 

normě. V další části jsou požadavky na dokumentaci, která má být vedena pro tunel. 

Projektová dokumentace tunelu řeší: 

• Polohu, prostorové uspořádání a konstrukci tunelu a začlenění stavby do krajiny 

• Zásady volby tunelovací metody a technologii tunelování 

• Hodnocení rizik 

• Dopravní řešení pro tunel a dopravně řízenou oblast 

• Požárně bezpečnostní řešení stavby 

• Režim provozu tunelu 

• Vybavení tunelu 

• Provozní dokumentace tunelu 

Přesný obsah a rozsah a způsob zpracování stanový stavební dozor vzhledem k zvláštním 

předpisům. V této části normy je zakotvena návaznost na technické podmínky [15],[16]. 

4.2.1 Druhy tunelů 

Tunely jsou stavěny pro zabezpečení průchodu pod terénními převýšeními v trase 

komunikace, pod vodní překážkou, pod jinými dopravními systémy, pod zastavěným 

územím nebo pod územím chráněné krajiny. Podle způsobu výstavby tunelu je možné 

tunely rozdělit na ražené, hloubené anebo budované zvláštním způsobem výstavby. 

Z hlediska evakuace je důležité dělení podle délky na krátké (s délkou do 300 m), střední 

(300 až 1000 m) a dlouhé (nad 1000 m). Z hlediska bezpečnosti a návrhu dalších systému 

je nejdůležitější rozdělení do bezpečnostních kategorií: 
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• Kategorie TA 

• Kategorie TB 

• Kategorie TC 

Tyto bezpečnostní kategorie následně rozhodují o technologickém vybavení tunelu. Při 

rozdělení do bezpečnostních kategorií se zohledňuje kromě délky tunelu také intenzita 

dopravy. Kritéria pro zatřídění do bezpečnostních kategorii jsou patrná z Obrázek 1. Na 

svislé ose je znázorněna intenzita dopravy v logaritmickém měřítku a vodorovné ose 

potom délka tunelu v metrech. Intenzita dopravy se stanovuje na období 15ti let podle 

koeficientu výhledového růstu.  

4.2.2 Bezpečnostní úpravy tunelu 
Rozsah bezpečnostních úprav je dán bezpečnostní dokumentací tunelu, která zkoordinuje 

požadavky jednotlivých bezpečnostních stavebních úprav. Bezpečnostní stavební úpravy 

se navrhují zejména vzhledem k: 

• Délce a příčnému uspořádání tunelu 

• Intenzitě dopravy 

• Skladbě dopravy 

• Způsobu dozoru a řízení provozu 

Bezpečnostní stavební úpravy tvoří: 

• Nouzové pruhy 

• Nouzové zálivy 

• Otáčecí zálivy 

• Únikové cesty v tunelu 

Obrázek 1 Bezpečnostní kategorie tunelu[2] 
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• Nouzové chodníky 

• Bezpečnostní plochy a úpravy 

Základní přehled bezpečnostních stavebních úprav podle délky tunelu je uveden v Tabulka 

2. 

 

Tabulka 2 Bezpečnostní stavební úpravy[2] 
Bezpečnostní stavební úpravy Krátké Střední Dlouhé 
Tunelová trouba 

• Nouzový pruh × × - 
• Nouzový záliv - × + 
• Otáčecí záliv - - × 
• Nouzový chodník + + + 

Únikové cesty    
• Záchranné cesty pro osoby - × + 
• Záchranné cesty pro osoby a vybraná vozidla IZS - × × 
• Otáčecí prostředky, zařízení v záchranných cestách - × × 
• Záchranné cesty pro vozidla - - × 
• Vstupy pro záchranné jednotky IZS - × × 
• Záchranné šachty pro osoby - × × 
• Náhradní únikové cesty - × × 

Předportálí    
• Nástupní bezpečnostní plochy - × + 
• Zpevněné přejezdy + + + 
• Bezpečnostní záchytná zařízení + + + 
• Přístupové komunikace × × × 

Legenda 

+ - povinný údaj × - na základě hodnocení rizik -  - nedoporučuje se 

 
Nouzový pruh 

Je to přidružený pruh, umístěný vpravo ve směru jízdy, který umožňuje plné nebo částečné 

odstavení vozidla. Navrhují se v krátkých a středních tunelech. 

Nouzový záliv 

Nouzový záliv je rozšíření komunikace tunelu, které umožňuje odstavení vozidla. Nouzové 

zálivy se navrhují tam, kde nejsou zřízeny nouzové pruhy ve vzdáleností 500 až 750 m od 

portálů a mezi sebou. Nouzový záliv je umístěn vlevo od jednosměrného jízdního pruhu. Je 

široký jako jeden jízdní pruh (min 2,5 m). V případě, že je tunelová trouba obousměrná, 

navrhují se nouzové zálivy naproti sobě. Výška nouzového zálivu musí umožnit zastavení 

nákladního automobilu, proto je minimální výška stanovena na 4,2 m. Ostatní rozměry 

jsou patrné z Obrázek 2.  
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Otáčecí záliv 

Otáčecí záliv se zřizuje, pokud je provoz v tunelové troubě obousměrný a její délka je větší 

jak 1000 m. Otáčecí záliv je proveden tak že se proti sobě umístí dva nouzové zálivy. 

Vzdálenost mezi otáčecími zálivy nesmí přesáhnout 1500 m. 

 

Únikové cesty 

Koncepce únikových cest je stanovena v požárně bezpečnostním řešení stavby. Při 

navrhování únikových cest je nutné vycházet ze stavebních úprav, bezpečnostního 

vybavení tunelu a z hodnocení větracího systému tunelové trouby. Evakuace osob ze 

zasažené tunelové trouby je řešena nechráněnou únikovou cestou, která ústí na volné 

prostranství nebo do záchranné cesty. Nechráněné cesty jsou v tunelové troubě tvořeny 

nouzovými a veřejnými chodníky. Záchranné cesty jsou navrženy tak aby umožňovaly 

únik evakuovaných osob na volné prostranství nebo do sousední tunelové trouby. Od 

ostatních prostorů jsou záchranné cesty odděleny požárně dělícím konstrukcemi REI 120-

180 D1 a požárními uzávěry v provedení EW 90 SC D1 podle [3]. Vstupy do záchranné 

cesty musí být zapuštěny do výklenku ve stěně tunelové trouby. Hloubka výklenku je 

alespoň 15cm. V tunelu, kde jsou zřízeny dvě tunelové trouby se záchranná cesta provede 

jako propojka do sousední tunelové trouby. V případě jedné tunelové trouby je záchranná 

cesta řešena chráněnou únikovou cestou vedenou do vstupu do záchranné cesty přímo na 

volné prostranství nebo rovnoběžně s tunelovou troubou, ústící na volné prostranství 

jedním nebo několika východy nebo vjezdy. Záchranné cesty lze rozdělit na: 

• Záchranné cesty pro osoby 

• Záchranné cesty pro osoby a pro zásahová vozidla IZS 

Obrázek 2 Nouzový záliv[2] 
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• Záchranné cesty pro vozidla 

• Záchranné šachty a schodiště pro osoby 

Rychlost pohybu osob v únikové cestě je podle [3] 30 m/min. 

Záchranné cesty pro osoby 

Záchranné cesty pro osoby musí umožňovat pěší evakuaci osob a zásah jednotek IZS bez 

zásahových vozidel. Navrhují se ve vzdálenosti asi 250 m od portálu a mezi sebou, vždy 

tak aby délka nechráněné únikové cesty nebyla delší než 300 m. Minimální šířka 

průchozího prostoru je 2,5 m a výška 2,4 m. Požární dveře se musí otvírat ve směru úniku 

a musí být opatřena panikovým kováním a madlem, pro vstup do záchranné cesty pro 

osoby připouští norma tři možnosti: 

• 1 dveře o minimálních rozměrech 1 100 x 1 970 mm tam, kde se předpokládá únik 

osob jedním směrem, 

• 2 dveře o minimálním rozměru 900 x 1 970 mm otvíranými oběma směry, tam kde 

se předpokládá únik osob oběma směry (například tam kde je záchranná cesta 

řešena propojkami mezi tunelovými troubami), 

• 1 dveře o minimálním rozměru 1 100 x 1 970 mm otvíranými oběma směry, tam 

kde se předpokládá únik osob oběma směry. 

Pokud jsou v tunelu dveře, které nejsou určeny pro evakuaci, nesmí být na straně tunelové 

trouby nijak označeny, nesmějí mít ani žádné kování a musí být natřeny na barvu jakou má 

okolí těchto dveří. Uzávěry, které slouží jako vstupy do  záchranné cesty, musí být barevně 

označeny a označeny bezpečnostními značkami. V případě, že záchranná cesta ústí do 

záchranné šachty musí být zřízena požární předsíň. 

 

Záchranná cesta pro vozidla 

Tyto záchranné cesty se navrhují v tunelech s dvěma tunelovými troubami, které jsou delší 

než 1 500 m. Obvykle jsou zřízeny v místě každého druhého nouzového zálivu, v jeho 

středu. Jejich stěny se na rozích v zaústění do tunelových trub půdorysně zaoblí. Záchranné 

cesty pro vozidla nahrazují svou funkcí otáčecí zálivy a záchranné cesty pro osoby. 

Vzdálenost těchto záchranných cest nesmí překročit 1 500 m. Záchranná cesta pro vozidla 

je tvořena komunikací, která je minimálně 6 m široká, a po jejích stranách jsou zřízeny 

nouzové chodníky minimální šířky 0,75 m. Výška průjezdního prostoru musí být 

minimálně 4,2 m (stejně jako výška nouzového zálivu). Uzávěry záchranných cest pro 

vozidla musí mít minimální rozměr 4 x 4 m. V těchto uzávěrech musí být navíc vestavěné 
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dveře pro osoby buď 1 x o rozměrech 1 100 x 1 970 mm nebo 2 x o rozměrech 900 x 1 970 

mm. 

 

4.2.3 Technologické vybavení tunelu 
Technologické vybavení je určeno k zabezpečení provozu za normálního, zvláštního a 

nouzového stavu. Pro zvláštní a nouzový stav se rozsah technologického vybavení stanoví 

na základě hodnocení rizik. Rozsah a způsob vybavení se stanoví na základě zařazení 

tunelu do bezpečnostní kategorie. Technologické vybavení zahrnuje především: 

• Dopravní systém 

• Osvětlení tunelu 

• Větrání tunelu 

• Zařízení bezpečnostního systému 

• Spojovací a dorozumívací zařízení 

• Požárně bezpečnostní zařízení 

• Systém videodohledu 

• Řídicí systém 

• Zásobování elektrickou energii 

• Vodní hospodářství  

• Zařízení pro servis a údržbu 

 

4.3 Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů 
pozemních komunikací“ 

Tato publikace stanovuje zásady pro návrh a realizaci technologického vybavení tunelů 

pozemních komunikací v České republice. Kromě dělení technologického vybavení na 

jednotlivé systémy, uvádí metodické výpočty u souborů, které lze exaktně počítat. U 

ostatních souborů jsou stanoveny základní technické požadavky a funkční principy. Tyto 

technické podmínky byly poprvé vydány v roce 1997. V roce 2004 byla vydána 

aktualizace, která plně nahradila technické podmínky z roku 1997. V době psaní této práce 

bylo vydáno již 3. upravené vydání. Tato publikace má celkem 106 stran, je dělena do 11 

kapitol a 2 příloh. Z hlediska evakuace osob je tento dokument vcelku nezajímavý, i když 

jsou zde rozebírány některé systémy, které ji výrazně ovlivňují, zejména větrání a 

osvětlení. Jsou zde také řešeny požadavky na vybavení tunelu dopravním značením, 

spojovacím a dorozumívacím zařízením, požadavky na požární bezpečnost staveb 
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(zejména systém EPS a hasící zařízení), řídící systém tunelu a zásobování elektrickou 

energií. Přílohy popisují postup výpočtu větrání a osvětlení[15]. 

 

4.4 Technické podmínky TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů 
pozemních komunikací“ 

Stanovují podmínky pro provoz, správu a údržbu tunelů pozemních komunikací. Jsou 

určeny zejména pro [16]: 

• Silniční správní úřad 

• Orgány a subjekty, které provozují, spravují, udržují tunely na pozemních 

komunikacích 

• Orgány a subjekty, které zodpovídají za bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích 

4.5 STN 73 7507 „Projektovanie cestných tunelov“ 
Norma byla vydána v září 2007 a nahrazuje stejnojmennou normu z června 2001. K revizi 

normy bylo přistoupeno vzhledem k novým technickým podmínkám ve Slovenské 

republice v letech 2005-2006. V platnost vstoupilo také nařízení vlády SR číslo 344/2006 o 

minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely v silniční síti, jehož podmínky tato 

norma respektuje [11]. Norma má celkem 46 stran, je dělena do pěti hlavních kapitol a 

obsahuje jednu přílohu. Obecně lze říct, že tato norma je podobná české normě pro 

projektování tunelů [2]. 

V první kapitole je vysvětleno názvosloví a rozdělení tunelů. Dělení tunelů je obdobné 

jako v české normě, kromě dělení podle délky. Podle délky se tunely dělí na: 

• Krátké (do 500 m) 

• Střední (od 500 - 3000 m) 

• Dlouhé (nad 3000 m) 

Za tunel se považují stavby delší jak 100 m, i když norma připouští to, že za tunel může 

být považována i stavba kratší a to za předpokladu, že bude podobný postup výstavby nebo 

konstrukční uspořádání. Druhá kapitola normy uvádí požadavky na projektování. Jsou zde 

uvedeny jednotlivé etapy výstavby tunelu, požadavky na dokumentaci, geodetický a 

hydrologický průzkum, ochranu životního prostředí, provoz, údržbu atd. V třetí kapitole se 

norma zabývá bezpečností tunelu. První části se zaobírá bezpečnostním konceptem tunelu. 

Bezpečnostní koncept musí vest ke snižování rizika a omezení následků mimořádné 

události. V této kapitole je také uveden požadavek na bezpečnostní dokumentaci. 
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Požadavky na dokumentaci jsou rozděleny podle jednotlivých etap života tunelu. 

Dokumentace v etapě projektování musí obsahovat: 

• Popis tunelu 

• Intenzitu dopravy a její prognózy 

• Analýzu rizik 

• Bezpečnostní zprávu 

V etapě uvedení do provozu obsahuje (kromě dokumentace pro etapu projektování): 

• Dopravní koncept 

• Havarijní plán 

• Popis systému stálého zpětného toku informací 

Pro tunel, který je již v provozu, je mimo výše uvedené dokumentace požadována také 

dokumentace o: 

• Analýze havárii 

• Dokumentace o cvičení 

Čtvrtá kapitola normy se zabývá stavebním řešením tunelu, které je navrhované vzhledem 

k intenzitě dopravy a navrhované rychlosti dopravy. Navrhovaná rychlost dopravy je pro 

krátké tunely stejná jako rychlost na přilehlých komunikacích, pro střední a dlouhé tunely 

je navrhovaná rychlost o 20 km/h nižší než na přilehlých komunikacích tj. 100 nebo 80 

km/h. Intenzita dopravy se stanovuje s výhledem na 30 let pro prvky tunelu, které není 

možné upravit a na 15 let pro prvky, které je možné upravit. Součástí této kapitoly jsou 

také bezpečnostní prvky.  

4.6 Bezpečnostní prvky 
Bezpečnostní prvky závisí na: 

• Počtu tunelových trub 

• Délce a příčném uspořádání tunelu 

• Intenzitě a skladbě dopravy 

• Navrhovaném způsobu řízení dopravy 

Bezpečnostní prvky zahrnují: 

• Nouzové pruhy 

• Nouzové zálivy 

• Výklenky 

• Objekty únikových cest 

• Zásahové cesty a nástupní plochy 
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4.6.1 Nouzové pruhy 
Nouzové pruhy se navrhují pro krátké a střední tunely do délky 700 m a záleží také na 

kategorii tunelu.  

4.6.2 Nouzové zálivy 
Nouzové zálivy se navrhují pro dlouhé tunely ve vzdálenostech 500 až 750 m. Ve 

středních tunelech se nouzové zálivy navrhují na základě technickoekonomického 

posouzení v tunelech delších jak 700 m. Nouzový záliv se na jednosměrných 

komunikacích navrhuje po pravé straně komunikace, na obousměrných komunikacích na 

obou stranách naproti sobě. Šířka nouzového zálivu je 3 m, na místních a obslužných 

komunikacích je možné šířku zálivu zmenšit až na 2,5 m. Délka nouzového zálivu se 

v plné šíři navrhuje v délce 40 m a výška je nejméně 4,2 m (pro odstavení nákladních 

vozidel). 

4.6.3 Výklenky 
Výklenky se navrhují pro SOS skříňky a hydranty. V případě jednotubusových tunelů se 

výklenky navrhují střídavě po obou stranách komunikace. U více tubusových tunelů po 

pravé straně komunikace. Vzájemná vzdálenost mezi výklenky nesmí překročit 150 m. 

Další požadavky na výklenky jsou uvedeny v technických podmínkách Protipožiarna 

bezpečnosť cestných tunelov [14]. 

4.6.4 Objekty únikových cest 
Příčné propojení 

Příčné propojení slouží pro spojení tunelové trouby s únikovou štolou, únikovou šachtou, a 

nebo mezi troubami navzájem. Navrhuje se v tunelech delších jak 300 m. Příčné propojení 

se rozděluje na průchozí a průjezdné. Průchozí příčné propojení má minimální šířku 2 m a 

výšku 2,4 m. Průjezdné propojení se navrhuje pro dlouhé, případně střední tunely v místě 

každého druhého nouzového zálivu. Nouzové východy z tunelových trub do příčného 

propojení se navrhují buď v místech nouzových zálivů nebo samostatně. Nouzové východy 

musí být provedeny jako bezbariérové. Příčné propojení společně s únikovou štolou tvoří 

chráněnou únikovou cestu. Navrhování únikových cest a další požadavky jsou stanoveny 

v lit. [14].  
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Úniková štola 

Úniková štola se buduje v případě jednotroubových tunelů delších jak 300 m. Nouzové 

východy se navrhují podobně jako v případě příčného propojení. Úniková štola vede buď 

podél tunelové trouby nebo samostatně na volné prostranství. Rychlost úniku osob na 

únikových cestách po rovině je dle [12] 30 m/min. 

 

Úniková šachta 

Úniková šachta je vertikální propojení nouzového východu z tunelové trouby na volné 

prostranství. Budují se jako alternativy k únikovým štolám u městských tunelů a v případě, 

že je ekonomicky výhodnější zajistit únik osob směrem nahoru. Minimální šířka je 1,5 m. 

Úniková šachta může být vybavena výtahem. 

V kapitole 5 se řeší technologické vybavení tunelu a základní požadavky na něj. Mezi 

technologické vybavení tunelu patří: 

• Dopravní systém 

• Osvětlení tunelu 

• Větrání tunelu 

• Komunikační, detekční a měřící zařízení 

• Požárně technické zařízení a zařízení na protipožární zásah 

• Technologické centrály a centrální řídicí systém 

• Zásobování elektrickou energií 

• Zařízení pro údržbu 

V příloze normy je uvedena použitá související literatura, včetně některých zahraničních 

norem používaných pro projektování tunelů. 

4.7 Technické podmínky: Protipožiarna bezpečnost cestných tunelov 

Technické podmínky obsahují pokyny pro požárně bezpečnostní řešení tunelu, pro 

rozdělení prostorů do požárních úseků, výpočet jejich požárního zatížení. Technické 

podmínky byly vydány v roce 2011 a nahradily předcházející technické podmínky z roku 

2006[14]. Obsahují mimo jiné i požadavky na provedení únikových cest. Únikové cesty se 

dělí na: 

• Nechráněné únikové cesty 

• Chráněné únikové cesty 
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4.7.1 Nechráněné únikové cesty 

Technické podmínky definují jako nechráněnou únikovou cestu prostor tunelu, který je 

ohrožený požárem a který končí na volném prostranství nebo v chráněné únikové cestě. 

Maximální délka nechráněné únikové cesty je 300 m. Maximální délka je zkrácena u 

tunelů s obousměrným provozem, u tunelů s možností zácp, anebo u tunelů s podélným 

sklonem větším jak 3%. Délka je měřena jako nejkratší vzdálenost po únikové trase 

k nouzovému východu. Měří se v ose únikové cesty. Šířka nechráněné únikové cesty se 

neurčuje, kromě případů, kdy je součástí nouzový chodník. V takovémto případě nesmí být 

šířka menší jak 3 únikové pruhy, přičemž 1 únikový pruh je 0,55 m. 

4.7.2 Chráněné únikové cesty 

Chráněná úniková cesta je prostor, který je od ostatních prostor oddělen požárně dělící 

konstrukcí. Chráněná úniková cesta může být provedena jako: 

• Úniková štola 

• Úniková šachta 

• Druhá nebo další tunelová trouba 

Chráněná úniková cesta začíná u nouzového východu a končí na volném prostranství. 

Pokud je použita úniková štola musí být její sklon maximálně 10%. Může být umístěna 

vedle tunelové trouby nebo pod vozovkou. Pokud je délka tunelu do 1000 m může úniková 

štola vést jenom k jednomu východu na volné prostranství. Úniková šachta může být 

použita až jako druhá možnost úniku. Pokud je použito schodiště může být její výška 

maximálně 20 m. v případě, že je štola vyšší musí být vybavena požárním výtahem. Pro 

každou únikovou šachtu musí být zřízeno shromaždiště osob s nejmenší plochou 12 m2. 

Délka chráněné únikové cesty se neurčuje, její šířka musí být minimálně 3 únikové pruhy. 

4.7.3 Dveře na únikových cestách 

Dveře na únikových cestách mohou být provedeny buď jako klasicky otvíratelné nebo 

vodorovně posuvné. Směr otvírání dveří by měl být ve směru úniku. V případě že jsou 

v únikové cestě instalovány dvoje dveře, mohou být jedny z těchto dveří otvírány proti 

směru úniku, ale musí být zřetelně označeny. Dovoleny jsou i dveře, které se otevírají na 

obě strany. Při navrhování dveří se musí brát v úvahu větrací systém a tlakové poměry. 

Minimální šířka únikových dveří je 1,2 m a výška 2 m. V případech, že jsou použity dvoje 

dveře je možná šířka 0,9 m. Musí být použit práh, který nebrání evakuaci (maximální 

výška 20 mm). Podlaha únikové cesty ve vzdálenosti 1,2 m za dveřmi musí být bez 

nerovností a zlomů. 
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5 Analýza rizik 
V celkovém počtu mimořádných událostí, které vznikají na silničních komunikacích, tvoří 

události v tunelech pouze malou část. To je dáno tím, že celková délka tunelů vzhledem 

k ostatním komunikacím je malá. Ke snížení počtu nehod může docházet také v důsledku 

zvýšení pozornosti řidiče při vjezdu do tunelu. Z hlediska ohrožení životů a zdraví 

účastníků silničního provozu a výše materiálních škod jsou však nehody v tunelech 

podstatně závažnější. To je způsobeno jednak znesnadněním úniku v uzavřeném prostoru 

tunelu a jednak zvýšením hustoty dopravy. Nejnebezpečnější z hlediska ohrožení osob je 

požár. Dopravní nehody nepředstavují takové riziko, protože i když je značného rozsahu 

způsobí pouze přímé škody a ohrozí jenom přímé účastníky nehody. U požárů však 

dochází působením kouře k ohrožení všech osob, které se v tunelu nachází i ve značné 

(stovky metrů) vzdálenosti od místa vzniku požáru.  

 

5.1 Parametry požáru 

K popisu požáru je možné využít řadu parametrů, jako jsou tepelný výkon, časový průběh, 

šíření a složení kouře. Vzhledem k tomu, že v různých zemích existují různá specifika 

v posouzení míry rizika nelze tyto parametry nijak unifikovat. 

5.1.1 Vyzářený tepelný výkon při požáru 
Tepelný výkon vyzařovaný při požáru značně závisí na množství a typu hořící látky. 

V Tabulka 3, která je převzata z lit. [6] jsou uvedeny hodnoty tepelného výkonu, které byly 

zjištěny při požárech různých druhů vozidel a nákladů. Největší váhu by měli mít hodnoty 

zjištěné v rámci PIARC1. Dále jsou v tabulce uvedeny hodnoty pro reálné testy z USA a 

Evropy a také hodnoty získané z expertních zpráv. 

                                                 
1 PIARC- World road association 
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Tabulka 3 Vyzařovaný tepelný výkon[6] 

Typ požáru Vyzařovaný tepelný výkon v (MW) 
Doporučení institucí Testy požáru Zprávy expertů 
PIARC 
(Brusel) 

KIVI 
(Holandsko) 

RABT 
(Německo) 

CETU2 
(Francie) 

NFPA 
5023 
(USA) 

EUREKA Tunel 
Memorial 

Tunel 
Oresund 

1vozidlo 5 6,1  2,5  1,5-2  2,5 
1 OV4 
(velký) 

   5     

1 OV (z 
plastů) 

     5,6   

1-2 OV   5-10      
2-3 OV    8     
1 
dodávkový 
vůz, malé 
NV5 

   15     

1 městský 
autobus 

     29-34   

1 autobus, 
kamion bez 
neb. látek 

20  20-30 20 20  20 15 

1 těžké NV  100  30  100-130   
Tanker 
s palivem 

100 500 (50 m3 
paliva) 

50-100 200 100   120 
(LPG až 
150) 

Vylitá hoř. 
kap. (400 l) 

      50  

Vylitá hoř. 
kap. (800 l) 

      100  

Smíš. 
náklad 

     100-130   

 

Jak je z této tabulky patrné tepelný výkon vyzářený při požáru osobního automobilu je 

zhruba v rozmezí 2-5 MW. Při požáru nákladního automobilu je dosaženo výkonu asi 20 

MW, pokud nedojde k rozlití hořlavé kapaliny. Při požáru hořlavých kapalin dosahuje 

tepelný výkon 200 až 250 MW. Při testech reálného požáru, které probíhali v Norsku 

v tunelu Runehamer, který je dlouhý 1600 m, vysoký 6 m a 9 m široký bylo zjištěno, že 

pro jednotlivé testy kolísali hodnoty tepelného výkonu mezi 70,5 až 203 MW. Teploty při 

tomto testu dosáhli hodnot mezi 1281 až 1365 °C. Podrobnosti k testu jsou uvedeny v lit 

[1]. 

                                                 
2 CETU- Centre D’etudes des Tunnels 
3 NFPA- National Fire Protection Asociation 
4 OV- osobní vůz 
5 NV- nákladní vůz 
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5.1.2 Zplodiny hoření 
Jak vyplívá z dnešních poznatků, k většině úmrtí při požáru dochází, právě následky 

vdechnutí zplodin hoření. Množství zplodin a jejich složení do značné míry závisí na 

složení hořlavé látky. Převážná většina hořlavých látek je složena z uhlíku, vodíku, síry, 

fosforu a dusíku, proto se ve zplodinách hoření setkáváme především s jejich oxidy. Mezi 

nejvýznamnější zplodiny vznikající při hoření patří oxid uhličitý, oxid uhelnatý, voda, oxid 

siřičitý, oxid fosforečný. Mezi další zplodiny patří zejména uhlovodíky, kyanovodík, 

sirovodík, aminy, oxid dusičitý a dusnatý. Převážná většina těchto látek je toxická a na 

lidský organizmus má nepříznivý vliv. Další významnou složkou zplodin hoření jsou 

pevné částice na jejich vznik má hlavní vliv druh hořlavého materiálu. Velikost pevných 

částic se pohybuje v rozmezí 10-5 až 10-7 cm. Počet a velikost těchto části ovlivňují 

viditelnost v zakouřeném prostoru a dráždí dýchací cesty a oči [4]. Tabulka 4, která je 

převzatá z lit. [6] uvádí množství kouře, které vzniká při požárech různých typů vozidel. 

V tabulce jsou zahrnuty hodnoty PIARC, RABT, CETU, NFPA 502 a EUREKA. 

Tabulka 4 Množství vyvíjeného koře[6] 
Druh vozidla Množství kouře (m3/s) 

Doporučení institucí Požární 
testy 

PIARC 
1987 

RABT 
1994 

CETU 
1996/1997 

NFPA 502 
1998 

EUREKA 

1 osobní vozidlo 20 20-40 20 20  
1 osobní dodávkový vůz   30  30 
2-3 osobní vozidla   30   
1 dodávkový vůz, menší 
NV 

  50   

1 autobus 60 60-90 80 60 50-80 
1 městský autobus   50-80   
Těžké nákladní vozidlo   50-80   
Smíšený náklad     50 
Cisterna s benzínem 100-200 150-300 300 100-120  

5.1.3 Oxid uhelnatý 
Oxid uhelnatý je jedním z hlavních složek zplodin hoření. Vzniká prakticky při každém 

požáru, protože zpravidla dochází k nedokonalému spalování. Oxid uhelnatý se váže na 

krevní barvivo hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb), který snižuje 

schopnost krve zásobovat orgány kyslíkem, to se projevuje narkoticky. Množství 

vytvořeného COHb je závislé na koncentraci CO, trvání době inhalace CO a na jejím 

způsobu. Účinky COHb jsou silně individuální a závisí na množství v krvi. Možnosti 

přežití jsou závislé na věku a celkovém zdraví. Obecně lze říci, že děti a starší lidé a osoby 

s omezenými srdečními funkcemi jsou více citlivé a vykazují dříve příznaky otravy. Při 

hodnotě 30 % COHb v krvi upadají osoby do bezvědomí, hodnoty okolo 50 % jsou 
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smrtelné. Další pozorování ukázala, že při dosažení kritických hodnot přichází bezvědomí, 

případně smrt velice rychle a osoby, které jsou zasaženy, nemají prakticky žádnou možnost 

se zachránit. 

5.1.4 Oxid uhličitý 
Hlavním negativním účinkem oxidu uhličitého je, že zvyšuje frekvenci dýchání a tím 

množství vdechovaného vzduchu. S větším množstvím vzduchu je vdechováno i větší 

množství škodlivých látek, které následně způsobují otravu organismu.  

5.1.5 Kyslík 
Při požáru dochází v uzavřeném prostoru k značnému úbytku kyslíku. Pokud hladina 

kyslíku klesne pod 10 % nastává bezvědomí a následná smrt.  

 

5.2 Závažné události v minulosti 

Studium nehod, které se staly v minulosti, může přinést řadu poznatků pro zavádění 

bezpečnostních opatření v silničních tunelech. V celkovém počtu mimořádných událostí, 

které vznikají na silničních komunikacích, tvoří události v tunelech pouze malou část. To 

je dáno tím, že celková délka tunelů vzhledem k ostatním komunikacím je malá. Ke 

snížení počtu nehod může docházet také v důsledku zvýšení pozornosti řidiče při vjezdu do 

tunelu. Z hlediska ohrožení životů a zdraví účastníků silničního provozu a výše 

materiálních škod jsou však nehody v tunelech podstatně závažnější. To je způsobeno 

jednak znesnadněním úniku v uzavřeném prostoru tunelu a jednak zvýšením hustoty 

dopravy. Nejnebezpečnější z hlediska ohrožení osob je požár. Dopravní nehody 

nepředstavují takové riziko, protože i když jsou značného rozsahu způsobí pouze přímé 

škody a ohrozí jenom přímé účastníky nehody. U požárů však dochází působením kouře 

k ohrožení všech osob, které se v tunelu nachází i ve značné (stovky metrů) vzdálenosti od 

místa vzniku požáru.  

Z analýzy nehod v minulosti bylo zjištěno, že pravděpodobně k první nehodě došlo v USA 

v tunelu St. Clair v roce 1904, kde přišli o život 4 lidé. Na území EU byly v poslední době 

významné hlavně nehody v tunelu Mt. Blanc a v tunelu Tauern, které vyvolaly změnu 

přístupu k problematice silničních tunelů na území EU[6]. 
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5.2.1 Požár v tunelu Mt. Blanc 

Požár tunelu Mt. Blanc byl jedním z nejzávažnějších událostí tohoto druhu. K požáru došlo 

24. 3. 1999. Při požáru došlo k usmrcení 49 osob, bylo zničeno 24 nákladních vozidel a  

ostění tunelu v délce 900 metrů.  

 

Technický popis tunelu 

Tunel byl vybudován jako spojení silničních systémů Francie a Itálie, vede pod masivem 

Alp. Tunel byl uveden do provozu v roce 1965 po 8 letech výstavby. Celková délka tunelu 

tvoří 10 600 metrů. Větší část tunelu se nachází na francouzské straně konkrétně 7 640 

metrů. Podélný profil tunelu je znázorněn na Obrázek 3. Portál tunelu se na italské straně 

nachází v nadmořské výšce 1 274 metrů, na italské straně je portál tunelu v nadmořské 

výšce 1 381. Tunel je jednotubusový s obousměrným provozem. Šířka tunelu je 8,6 metru, 

šířka vozovky tvoří 7 metrů a jeden jízdní pruh měl 3,5 metru. Každých 500 m je v tunelu 

bezpečnostní výklenek. Celkový počet těchto výklenků je 36. V tunelu byla před požárem 

maximální dovolená rychlost 80 km/h, minimální pak 50 km/h. Podélný řez tunelu je 

znázorněn na Obrázek 3. 

 

Správa tunelu 

Správa tunelu byla svěřena společnosti ATMS (La société Autoroutes et tu Mont Blanc) 

z francouzské strany a společnosti SITMB (Société italienne du tunnel du Mont Blanc) ze 

strany Itálie. Tunel se sice nachází z převážné části na francouzském území, ale je 

zpravován oběma státy z poloviny vždy pro 5 800 metrech. Právě přítomnost dvou správců 

Obrázek 3 Podélný řez tunelu Mt. Blanc[6] 
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se významnou měrou podílela na tragických následcích požáru v důsledku neprovázanosti 

obsluhy technologických zařízení v tunelu. 

 

Popis požáru 

Dne 24. 3. 1999 v 10:40 byl na francouzské straně registrován vjezd belgického kamionu 

Volvo, který převážel mouku a margarín. O 11 minut později v 10:51 byl v odstavných 

výklencích č. 14 a č 18 (tj. 5,6 km od vstupu do tunelu) registrováno zvýšené znečištění 

vzduchu. Na toto reagoval operátor na italské straně zásahem do ventilace a zvýšením 

přívodu vzduch (zvýšením výkonu turbodmychadla na italské straně. V 10:53 zastavil 

belgický kamion v odstavném výklenku č. 21, který byl umístěn asi 750 m od italské zóny. 

Ve stejný okamžik zpozoroval francouzský operátor hlášení o výskytu kouře. Současně byl 

z odstavného výklenku č. 22 hlášen kouř italskému operátorovi. V tuto dobu byl již tunel 

naplněn kouřem z odstavného výklenku, kde zastavil kamion (výklenek č. 21) až po 

výklenek 16, který je asi 1,5 km na francouzské straně. Francouzský operátor vyhlásil 

poplach a tunel byl uzavřen a byly vyrozuměny záchranné složky. Následně se oba 

operátoři snažili seřídit chod ventilace. V 10:57 se kouř rozšířil do výklenku číslo 18, který 

se nacházel asi 750 m před hořícím kamionem. Protipožární vozidlo, které vyjelo 

z francouzské strany, bylo zablokováno asi 1 500 metrů od kamionu. Ve stejnou dobu 

jeden pracovník italské z italské strany zastavil v odstavném výklenku č. 22 nalézajícím se 

300 m před kamionem. Tento pracovník se nesnažil proniknout kouřem. V 11:00 pronikl 

další italský pracovník kouřem až na dohled k hořícímu kamionu, ale protože neměl žádné 

požární vybavení, tak se vrátil zpět k výklenku č. 22, kde pomáhal se záchrannými 

pracemi. V 11:01 italští záchranáři potvrdili příjem poplachu a na místo vyslaly vozidlo 

rychlé záchranné služby. Toto vozidlo zastavilo v odstavném výklenku č. 22, nepokusilo se 

proniknout k místu požáru. Tento vůz byl vybaven obsazen pouze jednou osobou, což je 

proti předpisům[6].  

 

Následky požáru 

Při požáru zemřelo celkem 39 lidí a to převážně na příjezdové trase do tunelu z Francie. 

Požár se podařilo zlikvidovat až po dvou dnech 26. 4. po 16 hodině. Většinu mrtvých na 

francouzské straně mělo za následek udušení a následné uhoření. Vozidla, která jela před 

kamionem, odjela bez poškození a tak uvolnila cestu protijedoucím vozidlům. Při požáru 

bylo dosaženo značných teplot v řádech několika set °C (až 1200 °C), což mělo za 
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následek rozpad betonové omítky v tunelu až na holou skálu. K ohnisku požáru bylo 

možné přiblížit až po 48 hodinách a intenzivním chlazení. Příčinu vzniku požáru se 

nepodařilo objasnit.  

 

Závěry z požáru 

Závěr 1: 

Veškeré zabezpečovací systémy musí být řízeny a ovládány z jediného centra. 

Závěr 2: 

Je nutné vybudovat bezpečnější ochranné kryty pro posádky uvězněných vozidel v případě 

požáru. 

Závěr 3: 

Silniční tunely je nutné budovat jako jednosměrné, případně vybavené třetím tunelem 

ventilačním, použitelným jako nezávislá úniková cesta v případě požáru 

Závěr 4: 

Dlouhé silniční tunely musí být vybaveny dostatečným počtem požárních hydrantů 

napájených z pohotovostních požárních nádrží 

Závěr 5: 

Dlouhé silniční tunely musí být vybaveny dostatečným počtem radiových pojítek, 

umožňujících telefonní spojení z jednotlivých vybraných partií tunelů s řídícím střediskem 

tunelu v případě havárie a požáru bez nebezpečí přehoření kabelů. 

Závěr 6: 

Ventilace silničních tunelů musí být projektována tak, aby kromě běžného odsávání 

výfukových zplodin umožňovala intenzivní odsávání kouře od stropu tunelu v případě 

požáru a tím trvale snižovala zakouření spodní partie tunelu. 

Závěr 7: 

Operátoři dlouhých silničních tunelů musí mít pod přímým velením záchranné družstvo 

umístěné v tunelu vybavené speciálním záchranným vozidlem, umožňujícím první pomoci 

při havárii v tunelu tj., jak první zásah při hašení, tak první pomoc raněným a záchranu 

ohrožených posádek ještě před příjezdem přivolaných obecných záchranných vzorů. 
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Požár v tunelu Tauern 

V krátké době došlo k dalšímu významnému požáru v rakouském tunelu Tauern. Tunel leží 

na dálnici A10, která spojuje Salzburg a Vilach. Na této dálnici je řada dalších tunelu, tento 

je se svojí délkou 6400 metrů jedním z nejdelších. Doprava je zde obousměrná v jedné 

tunelové troubě, výstavbu druhé tunelové trouby se nepodařilo prosadit z ekologických 

důvodů. Sklon tunelu je 1,5 %. Šířka jednoho jízdního pruhu je 3,75 m a na každé straně je 

zvýšený jeden metr široký chodník. Denní průměrná hustota dopravy dosahovala 14 300 

vozidel (z toho 20% kamionů). Ventilaci tvoří systém příčného větrání, který je rozdělen 

do 4 sekcí. Odvod ze dvou vnějších sekcí je proveden směrem k portálům. Odvod z dvou 

vnitřních sekcí je vyveden do společného kanálu, který vede asi 600 m na povrch jak je 

vidět na Obrázek 4[5]. 

 

Obrázek 4 Větrací systém tunelu Tauern[5] 
 

Popis požáru 

K nehodě došlo 29. května 2009 v asi 5 hodin ráno 700 metrů od severního portálu ve 

čtvrté ventilační sekci. V té době probíhali v tunelu stavební práce, a proto byl jeden jízdní 

pruh uzavřen. V druhém jízdním pruhu řídila dopravu světelná signalizace. Požár byl 

způsoben tím, že do řady stojících vozidel zezadu narazil kamion přivážející kosmetické 

přípravky. Za touto nehodou zastavila ještě další 4 osobní vozidla. Do těchto vozidel 

následně narazil plnou rychlostí další nákladní automobil. Tento nákladní automobil 

odhodil dvě vozidla na zeď tunelu a další dvě natlačil pod kamion s kosmetikou. 

Následkem této druhé srážky došlo k požáru pohonných hmot vytékajících z nádrží vozidel 

a k pozdějšímu výbuchu.  



32 
 

 

Následky požáru 

Při nehodě došlo ke 12 obětem na životě, z toho osm zemřelo přímo následkem nehody, 1 

osoba se udusila kouřem asi 100 m od požáru a ostatní zemřely ve vozidlech následkem 

požáru. Dvě osoby byly zachráněny z výklenků nouzového volání hasiči. Následkem 

požáru bylo zničeno 24 osobních vozidel a 16 vozidel nákladních. V tunelu byla dobře 

vyřešena a nastavena ventilace. Díky tomu nedošlo k velkým ztrátám na životech. K tomu 

přispěl také fakt, že doba mezi vznikem nehody a vznikem požáru byla poměrně velká, 

proto se stihlo značné množství lidí zachránit. 
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6 Chování řidiče při jízdě v tunelu 
V této oblasti byla provedena řada výzkumů, jejichž výsledky jsou uvedeny v lit. [18]. Při 

těchto zkouškách byla realizována celá řada krizových situací, při kterých bylo sledováno 

chování osob. Celý sledovaný úsek pro jízdu v tunelu lze rozdělit do několika sekcí. První 

sekce začíná před prvním sjezdem ze silnice před vstupem do tunelu, druhá začíná za tímto 

sjezdem až po cca 100 metrů v tunelu, následuje sekce uvnitř tunelu a posledním úsekem je 

výjezd z tunelu.  

 

6.1 Úsek před prvním sjezdem 
V tomto úseku je nutné účastníky provozu upozornit na přítomnost tunelu a to v dostatečné 

vzdálenosti před tunelem. To je nutné z několika důvodů. Občas se stává, že někteří řidiči 

po vjezdu do tunelu výrazně sníží rychlost nebo dokonce zastaví vozidlo uvnitř tunelu, což 

vede k výraznému zvýšení nebezpečí. Častěji se však stává, že některá nákladní vozidla 

nerespektovala povolenou výšku v tunelu a musela zastavit před portálem. Je také nutné 

upozorniti řidiče, kteří vezou nebezpečný náklad, protože přeprava nebezpečného nákladu 

je v některých tunelech zakázaná. Důvodem pro to proč občas k podobným případům 

dojde je několik. Řidiči, kteří jedou po komunikaci poprvé, a neznají, svojí trasu si 

v některých případech nejsou vědomi přítomnosti tunelu, protože si nevšimli příslušného 

značení. Může se také stát, že značení je umístěné příliš blízko k poslednímu sjezdu a řidič 

pak nemá dostatek času na reakci. 

 

6.2 Úsek vjezdu do tunelu 
Z výzkumů, které probíhaly v Norsku, je možné vysledovat, že ke značné části nehod 

dochází v rozmezí 50 metrů před a 50 metrů za portálem. I z výzkumů, které proběhly 

v naší republice v rámci projektu OPTUN lze při vjezdu do tunelu vypozorovat jisté 

odchylky v řidičově EEG při vjíždění do tunelu. Jedním z faktorů ovlivňujících chování 

řidiče při vjezdu do tunelu jsou světlené podmínky při přechodu z otevřené krajiny do 

prostoru tunelu. Hlavními příčinami špatného světelného vjemu je oslnění řidiče. To 

vzniká rozdílem tmavých a světlých ploch portálu a okolí. Řidič díky oslnění a pomalé 

adaptaci oka na horší světelné podmínky uvnitř tunelu, nemusí rozlišit správně polohu 

portálu nebo vzdálenosti mezi vozidly. V Norsku například došlo ke snížení nehodovosti 
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tím, že na vjezdy do tunelů bylo nainstalováno osvětlení. Jako další faktor ovlivňující 

množství nehod mnoho expertů označilo to, že velké množství řidičů zaměřuje svou 

pozornost právě na samotný objekt vjezdového portálu. Řidičova pozornost je tedy 

odvedena od situace před tunelem, což může vést k přehlédnutí informací či značek, které 

jsou umístěny před portálem. Některé studie také uvádějí vliv architektonického 

zpracování vjezdového portálu na psychiku řidiče. Dalším faktorem je zúžení nouzového 

pruhu nebo případně chodníku v blízkosti tunelu, které může mít výrazný vliv na vnímání 

šířky tunelu. Při zúžení tunelu se řidiči přibližují blíže k dělící čáře, a také snižují rychlost. 

Posledním faktorem, který ovlivňuje jízdu v blízkosti portálu je počasí. Někdy jsou 

povětrnostní podmínky takové, že na čelním skle vozidla kondenzuje voda. To se děje, 

když je teplota nebo vlhkost uvnitř tunelu vyšší než mimo něj. Zamlžení čelního skla má 

významný vliv ne bezpečnost, protože v tu chvíli jsou sníženy pozorovací schopnosti 

řidiče. 

 

6.3 Jízda uvnitř tunelu 
Řadou výzkumů, které byly v minulosti provedeny, bylo zjištěno, že lidé mají strach 

z jízdy v tunelu. Uživatelům vadilo, že tunely jsou tmavé, úzké a hlučné. Bylo také 

zjištěno, že uživatelé mají strach z toho, že by se mohlo něco stát. Jako hlavní zdroj obav 

byla uvedena srážka (s jiným vozidlem, se stěnami) a strach z nebezpečných situací 

například z požáru. Tyto obavy byly obecně větší u tunelů, které vedou pod vodní 

hladinou. Další výzkumy také poukazují na fakt, že řidiči v tunelu nejsou schopní správně 

odhadnout vzdálenost. Řidiči si zpravidla myslí, že v tunelu ujeli podstatně větší 

vzdálenost, než kterou ve skutečnosti ujeli. Řidičovo chování je také ovlivněno vzhledem 

vnitřku tunelu, důležitý je zejména vliv osvětlení a také barva ostění. Například červená a 

žlutá barva může evokovat požár. V dlouhých tunelech se také projevuje vliv 

monotónnosti prostředí. Monotónnost lze snížit i poslechem rádia, ale ne všechny tunely 

jsou vybaveny zařízením pro vysílání rádiového signálu. Rádiové vysílání je vhodné také 

k vysílání informací v případě mimořádných událostí. Posledním faktorem, který ovlivňuje 

jízdu uvnitř tunelu je opět počasí. V některých tunelech se může vyskytovat mlha nebo 

prach, což vytváří nebezpečné situace. 
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6.4 Výjezd z tunelu 
Při výjezdu v tunelu se řidiči soustřeďují na opuštění tunelu a nevěnují se situaci v něm. 

Komplikace může způsobit také neočekávaná povětrnostní situace (déšť, mlha, boční vítr) 

nebo dopravní zácpy. Důležité je také věnovat pozornost křižovatkám, které jsou za 

tunelem nebo ještě uvnitř něho. Řidiči, kteří nemají místní znalosti, se soustřeďují na 

zjištění směru další jízdy. Proto je nutné, aby bylo vyznačení směru dostatečně patrné a 

bylo uvedeno s dostatečným předstihem.  

 

Oblastí chování řidiče v tunelu se v naší republice zabýval projekt Ministerstva dopravy 

České republiky OPTUN „Optimalizace provozu silničních tunelů“. Tento projekt byl 

realizován v letech 2004-2006. Konkrétně problematikou rozdílů v chování řidiče v tunelu 

a na volném prostranství se zabývala dopravní fakulta ČVUT. Pro tento výzkum v rámci 

projektu OPTUN bylo zvoleno sledování polohy vozidla respektive jeho vzdálenost od 

středové dělící čáry. V rámci projektu byla prováděna jak měření v reálném provozu tak na 

simulátorech, který věrně simuloval kokpit vozidla[7]. 

 

6.5 Analýza jízdy v tunelu 

Pro analýzu chování řidiče při průjezdu tunelem bylo připraveno zkušební vozidlo 

vybavené videokamerou pro záznam pozice vozidla vůči dělící čáře. Z tohoto pořízeného 

záznamu byla speciálním softwarem vyhodnocena dráha vozidla. Pro testovací jízdy bylo 

nutné zajistit co nejmenší ovlivnění jinými vozidly a dopravní situací. Experiment byl 

prováděn v dopoledních anebo časně odpoledních hodinách, kdy není tak velká hustota 

dopravy. Další požadavky byly kladeny na rychlost jízdy, která měla být pokud možno 

konstantní kolem 70 km/h. Řidič se měl také držet v jednom jízdním pruhu. Trasa byla 

zvolena, tak že řidič projel tunelem Mrázovka, pak tunelem Strahov, za nímž se řidič otočil 

a projel celou trasu zpět a pokračoval v jízdě po volné komunikaci směrem na Lahovice. 

 

6.6 Analýza jízdy na simulátoru 

Pro experiment byl použit simulátor Škoda, který věrně napodobuje chování reálného 

vozidla. Před vozidlo byl promítán obraz tunelu a volné komunikace a to tunel Panenská 

na dálnici D8, který byl tou dobou připraven k otevření. Měření se zúčastnilo 13 řidičů (12 

mužů a 1 žena) různých věkových kategorii. Při měřeních byly sledovány zejména 
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odchylky v trajektorii jízdy, rychlost jízdy, pohyby volantu a u některých řidičů též signály 

z elektroencefalografických čidel a jejich tepová frekvence. 

 

6.7 Závěr 

Pro jízdu v reálném tunelu jsou výsledky znázorněny na Obrázcích Obrázek 5 a Obrázek 6. 

Na Obrázek 5 je vidět histogram pro jízdu uvnitř tunelu. Řidič se drží výrazně více u dělící 

čáry a dále od stěn tunelu. Vrcholky histogramu odchylek jsou ve vzdálenosti asi 12 cm. 

Při jízdě vně tunelu (Obrázek 6) jsou vrcholky histogramu četnosti vzdáleny cca 30 cm. 

Pro jízdu na simulátoru jsou zobrazeny hodnoty rozptylů hodnot trajektorií uvedeny na 

Obrázek 7. Je zde vidět že i při jízdě na simulátoru se projevují rozdíly mezi jízdou 

v tunelu a mimo něj. Jak je vidět z výsledků tohoto výzkumu řidiči se v tunelu chovají 

výrazně jinak než na volné komunikaci. Řidiči ztrácejí v tunelu pocit jistoty, špatně se 

orientují v prostoru, řídí křečovitě a může se dostavovat pocit klaustrofobie. 

 

 

Obrázek 7 Rozptyl hodnot pro jízdu na simulátoru[7] 

Obrázek 5 Histogram odchylek pro jízdu 
v tunelu[7] 

Obrázek 6 Histogram odchylek pro jízdu 
mimo tunel[7] 
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7 Evakuace osob 
V případě vzniku mimořádné události v tunelu lze evakuaci rozdělit na dva základní 
případy: evakuaci vlastními silami a organizovanou evakuaci. 
 

7.1 Model evakuace 
 
Evakuace vlastními silami 

Evakuace osob probíhá bez asistence záchranných složek.  

 

Organizovaná evakuace 

K organizované evakuaci lze přistoupit až po příjezdu některého ze záchranných složek. 

V případě městských tunelů se odhaduje doba příjezdu prvního záchranného týmu zhruba 

na 8 minut. V praxi se ale ukázalo, že k zachraňovaným osobám se první záchranné týmy 

nedostávají dřív než za 20-30 minut. Proto se záchrana vlastními silami jeví jako lepší 

řešení pro evakuaci osob ze silničních tunelů[6]. 

 

7.2 Procedura evakuace 

Proceduru evakuace leze vyjádřit, jako čas od vzniku události do doby kdy se osoby 

dostanou na bezpečné místo. Celkový čas evakuace je tvořen třemi hlavními složkami: 

časem do zjištění události, časem reakce a časem úniku. Jednotlivé časy jsou znázorněny 

na Obrázek 8. Z obrázku je patrné, že k evakuaci musí dojít dříve, než kvalita klimatu 

klesne pod přijatelnou úroveň. 

 

Obrázek 8 Proces evakuace osob[6] 
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Doba zjištění události 

Lze jí charakterizovat jako čas od vzniku události do doby než si jedinec uvědomí, že se 

něco děje. Tuto dobu lze v tunelu výrazně zkrátit použitím vhodných informačních a 

varovných zařízení. Doba zjištění události je také závislá na druhu události a na jejích 

projevech. Lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s místem události rychleji reagují na 

podněty (kouř, plamen,…) a lépe si uvědomují nebezpečí.  

 

Doba reakce 

Je to doba od zjištění události do začátku evakuace. Znamená to, že jedinec si je vědom 

nebezpečí a rozhoduje se pro vhodné řešení. Ve většině případů jedinec následuje chování 

ostatních lidí, kteří se rozhodli rychleji. Tato doba je silně individuální, ale lez jí ovlivnit 

vhodným prostředím tunelu (viditelnost únikových východů, viditelnost). 

 

Doba úniku 

Je to čas od chvíle, kdy jedinec začne opouštět místo nehody do doby, kdy se dostane do 

bezpečí. Ve výpočtech se bere v úvahu rychlost úniku osob, ale také typ vozidla, v kterém 

se osoba nachází. Doba opuštění osobního automobilu je zanedbatelná, ale v případě, že se 

jedná o plný patrový autobus, může být již doba opuštění vozidla značná. Podstatné je 

také, jestli jsou lidé vzhůru nebo jestli spí. 

7.3 Chování osob v krizových situacích 
Problematikou chování osob v krizových situacích se zabýval PIARC[18]. Abychom mohli 

pochopit, jak lidé reagují v krizových situacích, je nejprve nutné pochopit, jak lidé reagují 

na nebezpečné situace obecně. Velké množství zpráv, ukazuje na to, že lidé, kteří jsou 

svědky mimořádné události (například požáru) podceňuje situaci. K tomuto jevu nejčastěji 

dochází v počáteční fázi rozvoje požáru, kdy jsou plameny a vývin kouře malý. Na základě 

experimentálních studii a evakuačních cvičení bylo prokázáno, že člověk potřebuje 

k rozhodnutí, co má dělat mezi 5 a 15 minutami. Ve stresových situacích je také velmi 

složité měnit zažité vzorce chování, které jsou založené na předchozích zkušenostech. Aby 

mohl člověk přeorientovat své chování a reakce, je nezbytné mu poskytnout adekvátní 

informace a to v jasné a srozumitelné formě. Pokud je člověk vystaven stresu, jsou jeho 

rozhodovací schopnosti značně omezené. Většinou se člověk zaobírá pouze podněty, které 

mu jsou na první pohled jasné. Z toho lze vyvodit závěr, že veškerá komunikace 

v krizových situacích by měla být jednoduchá, stručná a obsahově jasná. Stres nemusí za 
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všech okolností působit jenom negativně. Jistá míra stresu může člověku pomoci se 

správně rozhodnout pro adekvátní reakci na následnou situaci. Lze si to představit tak, že 

osoby toužící se rychle dostat do bezpečí, využijí na útěk veškeré své sily nebo se soustředí 

na zvládnutí situace.  

 

7.4 Činitelé ovlivňující chování osob při evakuaci 

Mezi hlavní činitele, které ovlivňují chování osob při evakuaci, patří zejména psychický a 

fyzický stav osob a stavební řešení objektu, případně jeho znalost[4]. 

7.4.1 Psychický stav 

Významným faktorem, který ovlivňuje psychický stav jedince při evakuaci je to, zda uniká 

směrem od místa požáru nebo je nucen unikat kolem místa požáru. Pokud by byla jediná 

úniková cesta zasažena přímo požárem nebo jeho zplodinami mohou se osoby rozhodnout 

zůstat v místě, kde jsou relativně v bezpečí a čekat na záchranu. V opačném případě se 

mohou osoby, které se nachází v relativně bezpečném místě toto místo opustit a riskovat 

tak průchod nebezpečným prostředím. Tato situace může nastat například následkem 

vniknutí zplodin hoření do místa úkrytu. V případech požáru, kdy osoby nemají pocit 

možnosti úniku, hrozí nebezpeční vzniku paniky. Nebezpečí vzniku paniky hrozí také u 

prostor, kde se nachází větší počet osob. 

7.4.2 Fyzický stav 

Fyzický stav osob nacházejících se v objektu má značný vliv na průběh a rychlost 

evakuace. Z hlediska evakuace je nejpříznivější věk 20 až 40 let. U starších osob dochází 

s narůstajícím věkem k potížím s pohybem. Mladší lidé mají zase sklon k podceňování 

rizik. Odlišná situace nastává, pokud se evakuace účastní osoba se sníženou schopností 

pohybu nebo osoby pohybu neschopné. U takových osob se kromě jejich nižší fyzické 

zdatnosti projevuje i rychlejší dostavení pocitu strachu a následkem toho můžou jednat 

pasivně a nerozhodně.  

7.4.3 Stavební řešení 
Stavební řešení objektu a jeho znalost má významný vliv na průběh evakuace. Pokud jsou 

únikové cesty dobře navrženy a jsou na první pohled patrné má to na unikající osoby i 

psychický vliv. Významný vliv má také osvětlení únikových cest a jejich odvětrání. 
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8 Větrání tunelu 
Systém větrání tunelů má významný vliv na proces evakuace. Špatně navržený větrací 

systém může evakuaci osob i zcela znemožnit nebo způsobit její značné zkomplikování, 

jak se ukázalo v řadě případů v minulosti. Původním cílem větracího systému byl odvod 

zplodin z tunelu, které vznikaly při běžném provozu v tunelu. I přesto že se v posledních 

letech emise vytvářené projíždějícími automobily značně zmenšily je stále i toto důležitá 

funkce systému větrání [19]. Větrací systém tunelu tedy zajišťuje dvě hlavní funkce: 

• Při provozu zajišťuje dostatečnou kvalitu vzduchu, zejména ředění zplodin 

• V případě požáru by měl přispívat k bezpečnosti evakuovaných a záchranářů 

usměrňováním vznikajícího kouře 

Systém větrání může být proveden jako přirozený nebo nucený. Za přirozený systém 

větrání je možné považovat systém, který je založený na pístovém efektu. Tento efekt 

vzniká při průjezdu vozidla tunelovou troubou. Tento princip lze ovšem využít pouze pro 

provozní větrání. V případě nuceného větrání je možné podélné nebo příčné větrání. Je 

možná i kombinace obou systémů v tomto případě hovoříme o polopříčném větrání. 

Rozhodnutí, který systém nasadit závisí na délce tunelu a typu dopravního využití. 

8.1 Podélné větrání 
Tento systém v tunelu vytváří podélné proudění. Čistý vzduch vstupuje do tunelu jedním 

z portálů, prochází tunelem a vystupuje druhým portálem. Pří průchodu tunelem se čistý 

vzduch mísí se zplodinami. Koncentrace zplodin se zvyšuje s narůstající délkou tunelu. 

V případě požáru systém funguje tak že zplodiny tlačí zpět na stranu požáru. Takovéto 

proudění může ohrozit (toxickými látkami, snížením viditelnosti) osoby, které se nachází 

za požárem. Tento systém větrání je výhodné využít v jednosměrných tunelech, kde může 

podpořit proudění vzduchu vznikající pístovým efektem. Při podélném větrání se obyčejně 

využívá axiálních ventilátorů umístěných podél tunelu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Z finančního hlediska je nejlepší tyto ventilátory umisťovat v blízkosti portálů tunelu. 

V případě, že by byly ventilátory umístěny příliš blízko portálu, snižovala by se jejich 

účinnost, proto se umisťují 80-100 metrů od portálu. 
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8.2 Příčné větrání 
Příčné větrání využívá toho, že se horký kouř drží v horní části tunelu. Systém je navržen 

tak, aby udržoval dolní vrstvu čistou, čímž usnadňuje evakuaci. U tohoto systému pro 

ventilaci bylo použito samostatných kanálů, které vedou souběžně s vozovkou (Obrázek 

10). Čerstvý vzduch je přiváděn jedním nebo více kanály pomocí ventilátoru. Znečištěný 

vzduch je také odváděn jedním nebo několika kanály. Celkový objem vyměňovaného 

vzduchu je poměrně značný, proto je tento systém poměrně drahý a to především z důvodu 

velikosti kanálů. Tento systém je možné využít prakticky ve všech tunelech, u delších 

tunelů je však vhodné rozdělit kanály do sekcí. 

 
Obrázek 10 Schéma příčného větrání Obrázek 9 Axiální ventilátory[13] 
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9 Informování veřejnosti 
Oblastí informování o bezpečnosti silničních tunelů se zabývalo Ředitelství silnic a dálnic, 

které v roce 2006 vydalo letáky, které informují účastníky provozu o bezpečnostních 

prvcích v silničních tunelech. Letáky jsou vydány v českém, anglickém a německém 

jazyce[8]. Novějším projektem zabývajícím se informováním veřejnosti je portál tunely.eu. 

Projekt byl spuštěn v roce 2011. V roce 2012 se do projektu připojilo také Slovensko. 

Projekt je rozdělen na čtyři hlavní segmenty: 

• Technologie tunelu 

• Profesionální řidiči 

• Veřejnost 

• Škola 

Za každý z těchto segmentů převzala zodpovědnost určitá odborná firma. Například 

segment Technologie tunelu má pod záštitou firma SATRA společně s Ministerstvem 

dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic. Součástí projektu je 3D mapa tunelů na území 

České republiky, informační karty tunelů a také záběry z webkamer. V současné době jsou 

plně funkční pouze sekce Technologie tunelu a Profesionální řidiči. Další dvě sekce mají 

být v provozu během roku 2013. Obsah celého portálu je dostupný také ze sociálních sítí 

Facebook a Twitter [9][17]. 
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10 Závěr 
Základem pro navrhování silničních tunelu na území Evropské unie je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/EC/54/ES o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. V naší republice je základem pro 

projektování tunelu technická norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních 

komunikací, na kterou, navazují technické podmínky TP89 Technologické vybavení tunelů 

pozemních komunikací a TP154 Provoz, zpráva a údržba tunelu pozemních komunikací. 

Pro Slovenskou republiku je základem norma STN 73 7507 Projektovanie cestných 

tunelov na kterou navazuje řada dalších technických podmínek pro jednotlivé prvky tunelu. 

Z těchto technických podmínek jsou pro oblast evakuace nejzásadnější technické 

podmínky Protipožarná bezpečnost cestných tunelov. Pro všechny srovnávané normy platí, 

že pro návrh únikových cest je rozhodující délka tunelu. V případě evropské směrnice se 

zohledňuje i intenzita dopravy. Požadavky na nechráněné únikové cesty jsou ve všech 

srovnávaných předpisech stejné. Jako nechráněné únikové cesty jsou použity zvýšené 

chodníky nebo případně nouzový pruh. Co se týká požadavků na únikové východy 

z tunelových trub, evropská směrnice uvádí nutnost je zřizovat u tunelů všech délkových 

kategorií, kde je intenzita dopravy větší jak 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu. 

Vzdálenost mezi únikovými východy nesmí přesáhnout 500 m. V naší republice jsou 

únikové cesty pro osoby požadovány pro tunely delší jak 300 m na základě analýzy rizik, u 

tunelů delší jak 1000 m jsou únikové cesty povinné. Únikové východy mají být 

navrhovány tak aby jejich vzdálenost byla 250 m, a délka nechráněné únikové cesty nesmí 

překročit 300 m. Na Slovensku jsou únikové východy požadovány pro tunely delší jak 

300m. Délka nechráněné únikové cesty nesmí překročit délku 300 m. Z hlediska rychlosti 

osob jsou naše a slovenské normy nastaveny stejně. Rychlost pohybu osob je v obou 

případech 30 m/min. Z pohledu legislativy EU není kladen žádný požadavek. Z výše 

uvedeného lze posoudit, že jak české, tak slovenské předpisy jsou, co se týče evakuačních 

cest v souladu s evropskými předpisy nebo jsou přísnější. Prevencí a informovaností 

veřejnosti se v současné době zabývá především portál tunely.eu. V dřívější době byly také 

Ministerstvem dopravy ČR vydány letáky s přehledem technologického vybavení, které 

má vliv na bezpečnost uživatelů tunelu. 

 



44 
 

11 Literatura 
[1] BREKELMANS, J. Sumary of Large scale fire tests in the Runehamr [online]. 

2003 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.vegvesen.no/_attachment/61890/binary/15101. 

[2] ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha: Český 

normalizační institut, 2006. 

[3] ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty. Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví, 2010. 

[4] FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI. 2006. ISBN 

80-86634-92-2. 

[5] LEITNER, A. The fire catastrophe in the Tauern Tunnel: experience and 

conclusions for the Austrian guidelines. [online]. 2001 [cit. 2013-04-11]. 

Dostupné z: 

http://www.igt.co.at/fileadmin/docs/publikationen/TheFireCatastropheintheTauer

ntunnel.pdf 

[6] PŘIBIL P. Analýza a řízení rizik v dopravě: Tunely na pozemních komunikacích a 

železnici. Praha: BEN – technická literatura. 2008. ISBN 978-80-7300-2140-0 

[7] PŘIBYL, P., VYSOKÝ, P. a NOVÁK, M. Analýza jízdy řidiče v tunelu a na volné 

komunikaci. Tunel. 2006, roč. 15, č. 3, s. 48-52 

[8] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR. Bezpečně tunelem [online]. ©2012 [cit. 

2013-04-10]. Dostupné z: http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-

sit/Tunely/bezpecne-tunelem 

[9] SATRA. Vzdělávací portál tunely.eu [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.satra.cz/vzdelavaci-portal-tunely-eu/ 

[10] Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/54/ES. o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 

[11] STN 73 7507. Projektovanie cestných tunelou. Slovenský ústav technickej 

normalizacie, 2007. 

[12] STN 92 0201-3. Požiarna bezpečnosť stavieb. Slovenský ústav technickej 

normalizácie. 2000. 

[13] Technika pro bezpečnost silničních tunelů. BAŠÍK, Petr. MM Průmyslové 

spektrum [online]. 2007 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 



45 
 

http://www.mmspektrum.com/clanek/technika-pro-bezpecnost-silnicnich-

tunelu.html 

[14] Technické podmienky. Protipožárná bezpečnost cestných tunelov [online]. 2011 

[cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

[15] Technické podmínky TP98. Technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací. Praha: MD ČR-OPK. 2004. 3. upravené vydání. ISBN 80-239-0110-

9 

[16] Technické podmínky TP154. Provoz, správa a údržba tunelů pozemních 

komunikací. Praha: MD-OI. 2009. 2. upravené vydání. ISBN 978-80-254-4193-0 

[17] Tv- videoprodukce, s.r.o. Tunely.eu [online]. ©2011 [cit. 2013-04-10]. Dostupné 

z: http://tunely.eu/#/cz 

[18] WORLD ROAD ASSOCIATION (PIARC). Human factors and road tunnel 

safety regarding users. Niveau, 2008. ISBN 2-84060-218-0. 

[19] WORLD ROAD ASSOCIATION (PIARC). Větrání [online]. 2011 [cit. 2013-03-

22]. Dostupné z: http://tunnels.piarc.org/cs/vybavení-a-systemy/vetrani.htm 

 



46 
 

12 Seznam obrázků 
Obrázek 1 Bezpečnostní kategorie tunelu[2]....................................................................... 14 

Obrázek 2 Nouzový záliv[2] ............................................................................................... 16 

Obrázek 3 Podélný řez tunelu Mt. Blanc[6] ........................................................................ 28 

Obrázek 4 Větrací systém tunelu Tauern[5] ........................................................................ 31 

Obrázek 5 Histogram odchylek pro jízdu v tunelu[7] ......................................................... 36 

Obrázek 6 Histogram odchylek pro jízdu mimo tunel[7] .................................................... 36 

Obrázek 7 Rozptyl hodnot pro jízdu na simulátoru[7] ........................................................ 36 

Obrázek 8 Proces evakuace osob[6] .................................................................................... 37 

Obrázek 9 Axiální ventilátory[13] ....................................................................................... 41 

Obrázek 10 Schéma příčného větrání .................................................................................. 41 

 



47 
 

13 Seznam tabulek 
Tabulka 1 Vybraná bezpečnostní opatření[10] .................................................................... 10 

Tabulka 2 Bezpečnostní stavební úpravy[2] ....................................................................... 15 

Tabulka 3 Vyzařovaný tepelný výkon[6] ............................................................................ 25 

Tabulka 4 Množství vyvíjeného koře[6] ............................................................................. 26 

 


