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Diplomová práce se zabývá porovnáním požadavků požární bezpečnosti u silničních tunelů 

stanovenými českými a evropskými předpisy. V práci je proveden rozbor českých 

dokumentů, shrnutí jejich požadavků a porovnání odlišností. Dále je učiněno srovnání s 

minimálními požadavky požární bezpečnosti stanovenými evropskými předpisy a 
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Summary 

Petrmichlová, Hana. Requirements for Fire Safety in Road Tunnels according to 

Czech and European Regulations Diploma Thesis. Ostrava: Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 89 p. 
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CSN - Czech Standard Normatives 

 

The diploma thesis presents a comparison of the requirements of fire safety in road tunnels 

established Czech and European legislation. The thesis analyzes Czech documents 

summary of demands concerned and comparison of their differences. There is also 

comparison of the minimum fire safety requirements done stated European regulations and 

recommendation in relation to economies in (the matter of)  road tunnels. 
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1 ÚVOD 

Tunely jsou důležitou součástí dopravní infrastruktury, protože usnadňují spojení 

mezi oblastmi a zajišťují dálkovou přepravu a rozvoj regionálních ekonomik. 

Tunel je zvláštní dopravní stavbou nejenom z hlediska vyšších investičních nákladů, ale 

také z hlediska technologií, které musí zajistit bezpečný a plynulý provoz v tunelu. 

Současné investice do silniční infrastruktury jsou v mnoha případech 

zpochybňovány. Jedním z důvodů zvyšování nákladů staveb můžou být bezpečnostní 

standardy. Směrnice a normy jsou chápány jako striktní zákony, jejichž dodržení vyžadují 

úřady a v případě havárie i pojišťovny. Navržené stavby dle norem se považují za 

bezpečnější než staré tunely, avšak ne všechny požadavky zvyšují bezpečnost tunelu. Tím 

se do určité míry zvyšují investiční i provozní náklady tunelu. 

Tato diplomová práce má za úkol analyzovat minimální požadavky požární 

bezpečnosti u silničních tunelů stanovené evropskými a českými předpisy. 

První posuzovanou normou je norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních 

komunikací vydaná v lednu 2006. Vzhledem k tomu, že v červnu 2013 došlo k aktualizaci 

této normy, normou ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací vydanou 

v červnu 2013, je v práci provedeno i porovnání těchto dvou norem. 

Dalším posuzovaným dokumentem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční 

sítě, která je českým předpisům právně nadřazena. 

 V první části práce jsou popsány základní pojmy v oblasti silničních tunelů, 

legislativní rámec v České republice a také základní dokumentace tunelového systému. 

V dalších částech jsou rozebrány výše uvedené normy a předpisy, je proveden souhrn 

minimálních bezpečnostních požadavků a jejich vzájemné porovnání. 

 V závěru práce jsou zhodnoceny rozdíly mezi těmito dokumenty a je navrženo 

doporučení ve vztahu k úsporám na silničních tunelech. 
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2 REŠERŠE 

ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha, 2013, 49 s. Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Tato norma je základním dokumentem pro projektování tunelů. Předmětem je navrhování 

tunelů pozemních komunikací, šířkové a příčné uspořádání, průjezdný prostor, směrové a 

výškové vedení komunikace v tunelu. Tato norma platí v přiměřené míře i pro projektování 

výstavby, rekonstrukcí a technického vybavení galerií, protihlukových tunelů a 

technického vybavení podjezdů pozemních komunikací. 

 

PŘIBYL, Pavel a Jiří BARTÁK. Tunely na pozemních komunikacích. Praha: Česká 

technika-nakladatelství ČVUT, 2011, 384 stran. ISBN 978-80-01-04723-1 

Publikace se zabývá stavbou tunelu z mnoha směrů. V úvodu je provedena historická 

exkurze to této problematiky, je zde rozebrán legislativní rámec národní i evropský. Další 

kapitolou je stavba tunelu a jeho architektura. Nemalé zastoupení v knize má bezpečnost 

v tunelu, jak z hlediska technologických systémů a zařízení, tak i chování řidiče v tunelu. 

 

LACHENDRO, Jan. Požární scénáře užívané v tunelových stavbách. Ostrava, 2012. 59 

s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství 

V diplomové práci je rozvinuta problematika požárních scénářů v silničních tunelech v 

České republice a v evropských státech. Autor zde uvádí přehled požárních scénářů i 

experimentů provedených v tunelech. V závěru je provedeno porovnání výsledků 

experimentů s požárními scénáři a doporučení vhodného požárního scénáře pro jednotlivé 

druhy tunelových staveb. 

 

JANEČEK, Ondřej. Problematika evakuace osob v silničních tunelech. Ostrava, 2013, 

47 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství 

Tato práce se zabývá problematikou evakuace v silničních tunelech, porovnává předpisy 

ČR, SR a předpisy evropské. Autor se zaměřil i na samotnou evakuaci a chování osob 

v kritických situacích. 
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POSPÍŠIL, Petr. Snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti silničních tunelů. Tunel. 

2011, 20. ročník, č. 3.  

Tento článek v časopisu Tunel přinesl velmi zajímavý názor na stavbu tunelu a snižování 

nákladů při jeho návrhu. Autor se zabývá stanovením bezpečnostních cílů a opatření 

vedoucí ke snižování nežádoucích stavů. Zamýšlí se nad nároky vyplývající z norem, 

zákonů a dalších předpisů, zda neúměrně a neefektivně nezvyšují náklady na stavbu. 
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3 POJMY A DEFINICE 

K pochopení problematiky silničních tunelů je v této kapitole uveden přehled vybraných 

pojmů z 3 základních oblastí, a to z oblasti bezpečnosti, stavebních úprav a 

technologického zařízení tunelu. 

3.1 Oblast bezpečnosti 

analýza rizik 

použití dostupných informací ke stanovení společenských, ekonomických a dalších rizik 

pro jednotlivce, společnost, majetek nebo životní prostředí, s ohledem na daná nebezpečí 

bezpečnostní kategorie TA, TB, TC-H, TC, TD-H a TD  

začlenění stavby do bezpečnostní kategorie v závislosti na délce tunelu a intenzitě dopravy 

ekvivalentních vozidel, které určuje rozsah povinného a doporučeného technického 

vybavení tunelu 

bezpečnostní dokumentace tunelu 

samostatná dokumentace podle příslušných právních předpisů, předkládaná správcem 

tunelu k žádosti o zahájení územního a stavebního řízení pro stavbu tunelu a při uvedení 

tunelu do provozu 

hodnocení rizik 

komplexní postup zahrnující rizikovou analýzu a stanovení hodnoty rizika 

nástupní plocha  

zpevněná plocha, zpravidla před portálem tunelu, vně tunelové trouby, navazující na 

přístupovou komunikaci a sloužící k nástupu a soustředění sil a prostředků složek 

integrovaného záchranného systému  

požárně bezpečnostní řešení stavby 

při zpracovávání této dokumentace se vychází z příslušných právních předpisů, které 

zároveň předepisují obsah tohoto dokumentu  

požární úsek  

prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od 

sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním 

zařízením; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů 
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požárně dělící konstrukce  

stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou 

dobu odolávat účinkům vzniklého požáru 

tunelová propojka 

průchod či průjezd mezi sousedními zpravidla jednosměrnými tunelovými troubami 

umožňující, aby sousední tunelová trouba sloužila jako požárně bezpečný prostor 

záchranná chodba 

samostatný horizontální komunikační prostor ústící do požárně bezpečného prostoru nebo 

mimo vlastní prostor tunelu a vybavený účinným přetlakovým větráním, který slouží jako 

úniková cesta  

záchranná šachta 

samostatný vertikální nebo šikmý komunikační prostor vedený mimo vlastní prostor tunelu 

a vybavený účinným přetlakovým větráním, který slouží jako úniková cesta 

zásahová cesta  

komunikace k objektu, v objektu nebo na objektu umožňující provedení zásahu složek IZS 

 

3.2 Oblast stavebních úprav tunelů 

nouzový pruh 

přidružený pruh, umístěný zpravidla vpravo ve směru jízdy, který umožňuje plné nebo 

částečné nouzové odstavení vozidel 

nouzový záliv 

jednostranně rozšířený prostor tunelu vpravo ve směru jízdy pro nouzové odstavení vozidla 

nouzový chodník  

komunikační prostor v tunelové troubě pro chůzi osob (účastníků provozu a pracovníků 

provozovatele)  

portál tunelu 

část tunelu, která zvnějšku ohraničuje tunelovou troubu a utváří vjezdový, výjezdový nebo 

kombinovaný otvor tunelové trouby a prostor kolem něho 
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přístupová komunikace  

pozemní komunikace, umožňující příjezd vozidel správce a složek IZS z veřejné pozemní 

komunikace k portálům tunelu, nástupním plochám, k provozním zařízením a výstupům 

záchranných cest  

tunel pozemní komunikace 

liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, dálnice nebo 

místní komunikace), umožňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením 

horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či ekologicky 

cenných území apod.; vyznačuje se uzavřeným příčným profilem  

tunelová trouba  

část tunelu, vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní komunikace 

 

3.3 Oblast technologického vybavení tunelů 

technologické vybavení tunelu 

vybavení komplexu tunelu pozemní komunikace slouží ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví účastníků provozu i pracovníků provozovatele, bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích a k zabezpečení odpovídajících podmínek pro výkon obsluhy a 

údržby pracovníky provozovatele; jeho části plní plně nebo částečně funkci 

bezpečnostního vybavení v souladu se závěry bezpečnostní dokumentace 
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4 SILNIČNÍ TUNELY 

Silniční tunel je liniový podzemní objekt, kterým prochází místní komunikace, silnice či 

dálnice a který umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu. Může procházet vodní překážkou, 

horským masivem, osídleným či jinak cenným územím. [1] 

 

Tunely můžeme rozdělit podle několika parametrů: 

1) Podle průchodu 

- pod vodní překážkou; 

- pod jinými dopravními systémy; 

- pod zastavěným územím; 

- pod územím chráněné krajiny; 

- terénním převýšením v trase komunikace. 

2) Podle způsobu výstavby 

- hloubené; 

- ražené; 

- budované zvláštními způsoby výstavby. 

3) Podle délky 

- krátké- délky větší než 100 m až 500 m včetně (dle předchozí ČSN 73 7507 

do délky 300 m); 

- střední- délky větší než 500 m až 1000 m včetně (dle předchozí ČSN 73 

7507 délky 300 m až 1000 m); 

- dlouhé- délky přes 1000 m. 

4) Podle technického vybavení 

- TA; 

- TB; 

- TC -H,  

- TC; 

- TD-H  

- TD. 

V předchozí ČSN 73 7507 byly pouze kategorie TA, TB a TC. 
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5) Podle druhu provozu 

 jednosměrné; 

 obousměrné. [1] 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Tunel Valík – Ražený tunel s dvěma tunelovými troubami, krátký tunel, obousměrný [27] 
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5 LEGISLATIVA 

Legislativa bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích se neustále vyvíjí 

s technickým pokrokem, na základě praktických zkušeností nebo v horších případech i za 

cenu lidských obětí a materiálních škod. 

V České republice je legislativní rámec pro silniční tunely tvořen zákony, prováděcími 

předpisy k zákonům, normami a technickými předpisy. Samozřejmě nad všemi výše 

jmenovanými stojí předpisy Evropského společenství (ES). V níže uvedeném obrázku je 

vše jednoduše znázorněno. 

 

 

PŘEDPISY ES 

 

 

ZÁKONY ČR 

 

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

 

 

NORMY 

 

 

TECHNICKÉ PŘEDPISY 

 

Obr.č.2- Legislativní rámec v ČR 
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5.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 

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

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě, dále jen „směrnice“, je základní předpis, 

který stanovuje minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě.  

Směrnice je právně nadřazena národním zákonům, nicméně uvádí, že členské státy 

Evropské unie budou vyzvány k vypracování vnitrostátních předpisů směřujících k 

dosažení vyšší úrovně bezpečnosti v tunelech a dále aby zavedly srovnatelnou úroveň 

zabezpečení i v tunelech, na které se směrnice nevztahuje. Česká Republika 

implementovala požadavky směrnice do Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních 

požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m. 

Směrnice byla schválena v dubnu 2004 a je zaměřena na stavební a technologické 

vybavení tunelů delších než 500 m, včetně jejich provozu a kontroly bezpečnosti. Tyto 

minimální požadavky znamenají pro řadu tunelů jejich předělání tak, aby dosáhly 

bezpečnosti. Na druhou stranu minimalizují vybavení, které bylo v některých alpských 

tunelech po katastrofách předimenzováno a tím docházelo k neúměrnému zvyšování 

investičních a následně i provozních nákladů. [2] 

5.2 Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely 

pozemních komunikací delších než 500 m 

Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních 

komunikací delších než 500 m, dále jen „nařízení“, zapracovává předpisy Evropského 

společenství. Nařízení vlády je prováděcím předpisem, čímž se stává závazným pro 

všechny osoby. V § 3 stanovuje povinnost dodržet bezpečnostní požadavky uvedené v 

příloze č. 1 a normě ČSN 73 7507. Pokud by bylo použito odlišného postupu, než jaký 

vyplývá z požadavků technické normy, musí být k bezpečnostní dokumentaci připojeno 

stanovisko autorizovaného inženýra, prokazující, že nesplněním požadavků technické 

normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že 

zvolené řešení umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení požárem 

nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. [3] 
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Dále nařízení upravuje náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, 

bezpečnostní požadavky, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení 

činností pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a 

požadavky na její odbornou kvalifikaci a praxi. [3] 

5.3 ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 

Norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací je základním 

dokumentem pro projektování tunelů. Norma ze srpna 1999 byla neustále aktualizována, a 

to v lednu 2006 a k další aktualizaci došlo nedávno, od 1. 1. 2014 je dosavadní norma 

nahrazena novou normou. 

Předmětem normy je navrhování tunelů pozemních komunikací, šířkové a příčné 

uspořádání, průjezdný prostor, směrové a výškové vedení komunikace v tunelu. Pro 

projektování rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících tunelů platí 

ustanovení této normy v maximálně využitelném rozsahu. Tato norma platí v přiměřené 

míře i pro projektování výstavby, rekonstrukcí a technického vybavení galerií, 

protihlukových tunelů a technického vybavení podjezdů pozemních komunikací. 

Norma neplatí pro tunely s městskou kolejovou hromadnou dopravou, pro samostatné 

tunely nemotoristických komunikací a pro tunely účelových komunikací.  

Norma neplatí pro podjezdy a tunely do 100 m. [1] 

 

5.4 Technické podmínky 

5.4.1 TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ 

TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“, dále jen „TP98“ jsou 

nutným dokumentem pro navrhování tunelů, neboť samotná ČSN 73 7507 se na TP98 

v několika bodech odkazuje. TP98 se zabývá vybavováním tunelů technickými zařízeními, 

jedná se o osvětlení tunelu, větrání, rádiové spojení, požární zabezpečení, videodohled, 

řídicí systém, zásobování elektrickou energií, jsou zde znázorněny i metodiky návrhu 

osvětlení tunelu a výpočet množství přiváděného vzduchu. 

TP98 byly vydány v roce 1997, v roce 2003 a 2010 byly aktualizovány, přičemž poslední 

změna z roku 2010 reflektuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely 

transevropské silniční sítě. 

 

5.4.2 TP154 „ Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“ 

TP154 „ Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“, dále jen „TP154“ určují, 

jak sám název napovídá, podmínky pro provozování, správu a udržování tunelů pozemních 

komunikací. Popisují, jak má vypadat provozní dokumentace, správní dokumentace. 

Velice zajímavou součástí tohoto dokumentu je návrh ekonomické analýzy, popsání 

metodiky zpracování provozních nákladů tunelu. 

 

5.4.3 TP229 „ Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací“ 

TP229 „ Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací“, dále jen „TP229“ jsou základem 

pro systémově sjednocené hodnocení míry rizika a bezpečnosti tunelových staveb v České 

republice. [4] Poskytují souhrnný přehled o metodách analýzy a řízení rizik, o akceptování 

rizika, typu a četnosti dané události. 

 

5.5 Shrnutí 

Vydáním směrnice 2004/54/ES se evropským institucím podařilo harmonizovat přístup 

k bezpečnosti na transevropských dálnicích. Z průzkumu německého autoklubu ADAC 

z roku 2005 vyplynulo, že řada evropských tunelů minimální požadavky směrnice 

nesplňuje. České tunely směrnici po technické stránce splňují, vznikají spíše obavy, aby se 

ve snaze vybavit tunely co nejlépe a nejbezpečněji, nepředimenzovávalo a tím samozřejmě 

nepředražovalo. K optimalizování nákladů slouží různé analýzy rizik, jejichž metody jsou 

uvedeny v TP229. 
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6 DOKUMENTACE TUNELOVÉHO SYSTÉMU 

6.1 Provozní dokumentace 

Provozní dokumentace tunelu jsou dokumenty, které upravují organizaci, vztahy a činnosti 

v rámci provozování tunelu. Zpracování provozní dokumentace musí být dle Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dále jen „TKP-

D“, kap. 7.6.6 a musí být uložena na dispečinku u provozovatele a správce tunelu. 

Dokumenty určují veškeré činnosti v tunelu a řeší i otázky bezpečnosti údržby a oprav. 

Provozní dokumentaci tvoří: 

 Bezpečnostní dokumentace, 

 Tunelová kniha; 

 Dopravní řád; 

 Provozní řád; 

 Havarijní karty. 

V tunelu může dojít v souvislosti s provozováním tunelu k následujícím stavům provozu: 

 standardní stav; 

 zvláštní stav; 

 mimořádný stav. [6] 

 

 

Provozní dokumentace řeší: 

 

Bezpečnost v tunelu 

Popis organizačních vazeb 

Popis technologického a stavebního vybavení tunelu 

Popis základních dopravních situací + řešení 

Údržba a servis tunelu 

Školení obsluhy 

 

Obr.č. 3 - Účel provozní dokumentace 
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6.1.1 Bezpečnostní dokumentace 

Požadavky na rozsah bezpečnostní dokumentace je dán v TKP-D, kapitola 7, pří1oha č. 5. 

Bezpečnostní dokumentace se zpracovává pro jednotlivé fáze výstavby a provozu tunelu, 

má textovou i grafickou podobu. 

Pokud je tunel v provozu, zpracovává se další dokumentace a to: 

 Plán protirizikových opatření; 

Základní dokument správce tunelu, který vychází z analýz provedených v rámci 

projektové dokumentace. Popisuje postupy vhodné pro zaznamenávání, vyhodnocování 

a přijímání opatření pro kontrolu rizik během provozování tunelu. Zabývá se i 

organizačním opatřením, způsobu předávání zpráv o mimořádných událostech.  

 Záznam mimořádných událostí; 

Pokud nastane mimořádná událost, povinností každého členského státu EU je tuto 

skutečnost zaznamenat. V České republice tak probíhá prostřednictvím Národního 

dopravně-informačního centra, kde jsou ukládány elektronické formuláře v centrálním 

úložišti dat. [5] 

6.1.2 Tunelová kniha 

Tunelová kniha obsahuje základní technické informace o tunelu jako stavební i 

technologické části rozmístění zařízení, vedení kabelů, způsob ovládání a řízení tunelu. 

Také obsahuje harmonogram pro provádění oprav nebo údržby a poskytuje návod, jak 

trvale zvyšovat kvalitu dispečerů a operátorů. 

Tunelovou knihu tvoří pět částí: 

 Koordinační dokumentace; 

Tato dokumentace obsahuje zejména koordinační výkresy stavební a technologické 

části, např. vedení kabelů a dalších inženýrských sítí. Obsahuje půdorys tunelu, včetně 

nouzových zálivů, záchranných cest, umístění provozních objektů, kabelových šachet, 

hranice ochranného pásma apod. Poskytuje ucelenou představu a přehled o tunelu, jeho 

technologickém vybavení, orientaci, stavebních opatřeních, apod. Je zde také uvedeno, 

kde se nachází dokumentace skutečného provedení, která je zvláště důležitá pro složky 

IZS, servisní organizaci a pro provozovatele. 

 Manuál pro ovládání; 
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Obsahuje podrobný popis pro ovládání, řízení a sledování technologické i dopravní části 

řídicího systému.  

 Výcvik a školení dispečerů; 

V této části je uveden návod a doporučení jak, jak často a v jakém rozsahu organizovat 

školení a výcvik dispečerů/operátorů. Ten se provádí také v rámci prověřovacího nebo 

taktického cvičení jednotek požární ochrany nebo složek IZS. 

 Řád prohlídek, údržby, oprav revizí a kontrol provozuschopnosti; 

Řády popisují, jak probíhají prohlídky a kontroly a postupy zabezpečení údržbářských 

prací, oprav a jejich periodicitu. Určují, kdo opravy nařizuje, přebírá dokončené dílo, a 

kdo průběh oprav zajišťuje organizačně. Řády se dále zabývají prováděním revizních 

prací a kontrol provozuschopnosti na jednotlivých zařízeních, a jejich technické 

zabezpečení. 

Řády jsou tři: 

- Řád provádění prohlídek a kontrol; 

- Řád, provádění revizí a kontrol provozuschopnosti; 

- Řád provádění údržby a oprav. 

 Dokumentace o provozu tunelu; 

Dokumentace o provozu tunelu je kompaktní dokumentace, do které jsou zaznamenány 

veškeré stavy, události, činnosti, návštěvy, údržba, revize, pohyb servisních pracovníků, 

příchod dispečerů do služby závady, poruchy, výpadky, dopravní a fyzikální data a 

ostatní údaje dle specifik tunelu. Je složena z několika formulářů pro záznam veškerých 

relevantních údajů. Dokumentace slouží pro zaznamenávání všech činností a událostí v 

tunelu a na dispečerském pracovišti. Zapisuje se zde vznik, průběh a odstranění všech 

událostí, hodnoty měření prováděné dispečery, návštěvy v tunelu a na řídícím 

pracovišti. Dokumentace může být vedena v papírové formě, ale doporučuje se její 

vedení v elektronické podobě. [6] 

6.1.3 Dopravní řád 

Dopravní řád je základním dokumentem o provozování dopravy v tunelu. Stanovuje 

všechny varianty provozování dopravy, různé druhy jejího omezení, či její výluky pro 

všechny předpokládané dopravní situace. Tyto varianty jsou předem navrženy formou 
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samostatných výkresů. Dopravní řešení musí být odsouhlaseno schvalujícími orgány v 

dané oblasti.  

Dopravní řád vychází z různých dopravních stavů: 

 standardní stav 

Je to základní režim, který je charakterizován bezpečným a plynulým dopravním 

provozem a bezproblémovou činností technologie. V tunelu nebo ve služebních 

prostorách se neprovádí opravy a doprava i technologie jsou v řádném stavu. 

 zvláštní stav 

Vyskytuje se zejména při provádění údržby (plánovaného uzavření tunelu), není však 

ohrožena bezpečnost účastníků provozu ani personálu. Jedná se např. o případ, kdy není 

technologie řízena automaticky, ale obsluhou manuálně. Dále sem patří např. dopravní 

nehoda, odstavení vozidla, ztráta nákladu, apod., kdy není nutné tunel ihned uzavřít. 

 mimořádný stav 

Mimořádný stav je nastaven v souvislosti se vznikem mimořádné události (dle zákona 

č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů), která vyžaduje zásah složek IZS. V takovém případě je 

třeba okamžitě tunel uzavřít, např. u dopravních nehod většího rozsahu, při požáru, 

apod. Tento stav ohrožuje život, zdraví a majetek účastníků silničního provozu nebo 

obslužného personálu. Při mimořádném stavu může mít vzniklá mimořádná událost vliv 

na tunel a jeho širší okolí, na životní prostředí, apod. (např. únik nebezpečné látky ve 

velkém rozsahu). [6] 

6.1.4 Provozní řád 

Provozní řád je základním dokumentem o stavební a technologické části tunelu. Stanovuje 

všechny varianty provozování tunelu (režimy systému), včetně jeho plánovaného i 

neplánovaného částečného nebo úplného odstavení, a to se zaměřením na stavební a 

technologickou část.  

Provozní řád se dělí stejně jako dopravní řád na: 

 standardní stav 

 zvláštní stav 

Jedná se o stavy technologie a stavební části, které neodpovídají běžnému stavu. Např. 

činnosti dispečerských a servisních služeb při poruchách a pracích nutných pro 
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odstranění poruch. Dále při provádění prohlídek, údržbářských pracích. Také popisuje 

např. postupy při plánovaných činnostech, čas a způsob provedení. 

 mimořádný stav 

Mimořádný stav je dán stavy technologie, stavy dispečinku nebo změnami ve stavební 

části, které svým rozsahem mají vliv na bezpečnost účastníků nebo dispečerů, na životní 

prostředí nebo při nichž hrozí ekonomické ztráty, zpravidla související se vznikem 

mimořádné události. [6] 

6.1.5 Havarijní karty 

Havarijní karty doplňují provozní řády o další kapitoly vycházející z bezpečnostních 

strategických dokumentů a stanovují zásady pro chování dispečerů/operátorů.  

Havarijní karty se dělí: 

 Havarijní karty pro řešení zvláštních stavů; 

 Havarijní karty pro řešení mimořádných stavů. 

Další způsob dělení: 

 Havarijní karty technologických zařízení; 

 Havarijní karty dopravního systému. 

Havarijní karty musí být před zahájením provozu tunelu projednány a odsouhlaseny všemi 

dotčenými orgány (např. Policie ČR, HZS ČR). Aktualizaci provádí po projednání správce 

tunelu. [6] 
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6.2 Správní dokumentace 

Správní dokumentace slouží jako základní podklad pro výkon správy. Musí být 

zabezpečena u správce tunelu proti poškození nebo zničení.  

 

Správní dokumentace řeší: 

 

Evidenci 

Archivaci 

Péči o majetek 

Technicko-stavební přehled o objektu 

Doložení majetkových práv 

Doložení stavebních práv 

Zaznamenání změn objektu 

Dokumentování technického stavu objektu 

 

    Obr.č.4- Účel správní dokumentace 

 

Správní dokumentace se skládá z několika částí: 

 Evidenční listy; 

o Tunelový list; 

 Pasport tunelu; 

 Archiv; 

o Tunelový; 

o Historický; 

 Knihovna předpisů; 

 Tunelová mapa. 

 

6.2.1 Evidenční listy 

Evidenční listy se zpracovávají pro komunikaci, která prochází tunelem - ve formě 

tunelového listu. Jsou zpracovány na základě dokumentace skutečného provedení a musí 

být schváleny a předloženy orgánům, které dávají souhlas s uvedením díla do provozu. 
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 Tunelový list 

Tunelový list je základním evidenčním dokumentem tunelu. Pořizuje se z hlediska 

pozemní komunikace, jejíž je tunel součástí. Obsahuje základní správní, evidenční, 

technické, případně ekonomické údaje. Mimo textové části je doplněn částí grafickou, 

která obsahuje schematický náčrt tunelu vč. všech objektů, které jsou jeho součástí. [6] 

 

6.2.2 Pasport tunelu 

Pasport tunelu tvoří výkresy skutečného provedení tunelu, např.: 

 koordinační situace tunelu včetně nejbližšího okolí; 

 koordinační technologické schéma tunelu; 

 půdorys tunelu; 

 podélné profily tunelu; 

 vzorové příčné řezy tunelu v charakteristických profilech;  

 půdorysy, podélné a příčné řezy propojek a chodeb; 

 půdorysy, podélné a příčné řezy objektů souvisejících; 

 výkresy dispečinku; 

 další výkresy, které správce uzná za vhodné. [6] 

 

6.2.3 Archiv 

 Tunelový archiv 

Archiv musí mít každý tunel nacházející se na dálnici, silnici či místní komunikaci. 

Označení a název podléhá normě ČSN 73 6220. 

Archivní vložky se dělí: 

o Provozní dokumentace; 

o Evidenční listy; 

o Díl právní; 

o Díl technický a stavební; 

o Obrazová dokumentace; 

o Údaje o zkouškách stavebních hmot; případné o zatížitelnosti; 

o Záznamy o údržbě; 

o Záznamy o prohlídkách, revizích a kontrolách provozuschopnosti; 
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o ostatní doklady nezařazené výše. 

 

 Historický archiv 

Do historického archivu se ukládají všechny doklady týkající se zrušených částí tunelu, 

jeho součástí a příslušenství. Také se sem ukládají doklady a dokumentace, které již 

ztratily svou platnost. Patří sem i dokumentace skutečného provedení, která se na objektu 

změnila, i když objekt ještě nebyl zrušen. Historické doklady se ukládají v historickém 

archivu pro každý tunel zvlášť a jeho členění odpovídá členění archivu tunelu. [6] 

 

6.2.4 Knihovna předpisů 

Knihovnu předpisů tvoří seznam odkazů na předpisy, směrnice, normy z oboru navrhování, 

stavby, provozování, evidence, správy a údržby tunelů. Jsou seřazené od nejstarších (již 

neplatných) od zahájení provozu tunelu až po nejnovější. [6] 

 

6.2.5 Tunelová mapa 

Jedná se o přehlednou mapu se zakreslenými tunely v určité lokalitě nebo na určitém 

dopravním tahu, která se zřizuje, je-li to z hlediska přehledu účelné. [6] 
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7 ANALÝZA POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

7.1 Porovnání normy ČSN 73 7507 předchozí se současnou 

7.1.1 Bezpečnostní kategorie tunelu 

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Do bezpečnostních kategorií se tunely zařazují na základě délky tunelů a intenzity 

dopravy.  

Podle technického vybavení rozlišujeme kategorie: 

- TA; 

- TB; 

- TC. 

 

 

Obr. č. 5 - Bezpečnostní kategorie tunelu [8] 
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2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

Současná norma třídí tunely nadále podle délky a intenzity dopravy, počítá však se šesti 

kategoriemi: 

- TA; 

- TB; 

- TC-H; 

- TC; 

- TD-H; 

- TD. 

Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že v nové normě je více počítáno s intenzitou 

dopravy nad 15 000 vozidel/den, kde v krátkých tunelech přibyly kategorie TD-H a TC-

H. Ostatním kategoriím se hranice mírně pozměnily v závislosti na přeměně délkových 

kategorií. 

 

 

Obr.č. 6- Nové bezpečnostní kategorie v tunelu [1] 

 

Novým rozdělením se mění způsob počítání intenzity dopravy, kdy počet vozidel za den se 

nevztahuje na celou tunelovou troubu tak, jak bylo uvedeno v předchozí ČSN 73 7507, ale 
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přepočítává se na jeden jízdní pruh. Pro jednotlivé druhy vozidel existují převodní 

koeficienty, např. osobní automobil 1,0, nákladní automobil 1,7, přívěsy 2,5 apod. 

Podle zařazení do určité kategorie se tunel vybavuje povinně technickými prostředky, 

případně jsou prostředky doporučeny. 

 

7.1.2 Bezpečnostní stavební úpravy 

Každý tunel by měl zajistit vysokou míru bezpečnosti pro účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. K tomuto účelu jsou v tunelu provedeny bezpečnostní stavební úpravy. 

Bezpečnostní stavební úpravy závisí zejména na délce a příčném uspořádání tunelu, 

intenzitě vozidel, skladbě dopravy, způsobu dozoru a řízení provozu apod. 

Bezpečnostní stavební úpravy jsou podrobněji definovány v normě ČSN 73 7507. 

 

7.1.2.1 Nouzové pruhy 

Nouzové pruhy se navrhují podle šířkové kategorie tunelu, a to u krátkých a středních 

tunelů. U dlouhých tunelů se nouzové pruhy nahrazují zpravidla nouzovými zálivy, pokud 

jsou navrženy, jejich návrh musí být podložen závěry hodnocení rizik. 

Nouzové pruhy jsou definovány jak v předchozí tak v současné normě identicky. 

 

7.1.2.2 Nouzové zálivy 

Nouzové zálivy se zřizují v tunelech bez nouzových pruhů. 

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Dalším faktorem pro jejich zřízení byla délka tunelu, tunel musel být delší než 1000 m, 

ve vzdálenosti od portálů a ve vzájemných vzdálenostech délky 500 m až 750 m. Pokud 

byl tunel delší než 700 m do délky 1000 m, navrhl se nouzový záliv na základě 

hodnocení rizik a technicko-ekonomického posouzení, ve vzdálenostech od portálů a 

vzájemných vzdálenostech 350 m až 500 m. 

Umístění nouzového zálivu uvnitř tunelu je vpravo od jednosměrného jízdního pásu, 

v šířce jednoho jízdního pruhu. Pokud se jedná o obousměrný jízdní pás, umisťují se 

naproti sobě. Délka se navrhuje 40 m, volná výška pro odstavení nákladního vozidla 

4,20 m. 
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2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

V současné normě musí být délka tunelu pro zřízení nouzového zálivu větší než 1500 

m, ve vzdálenostech od portálů a vzájemných vzdálenostech do 1000 m. V ostatních 

případech na základě hodnocení rizik a technicko-ekonomického posouzení. 

Umístění nouzového zálivu podle současné normy je taktéž vpravo od jednosměrného 

jízdního pásu, avšak v šířce minimálně 3 m od hrany vodícího proužku. 

Ostatní zůstává stejné. 

 

7.1.2.3 Zálivy pro otáčení vozidel 

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Otáčecí zálivy se navrhují v tunelech s jednou tunelovou troubou delší než 1000 m 

s obousměrným provozem. Otáčecí záliv je tvořen 2 nouzovými zálivy umístěnými 

proti sobě, vzájemná vzdálenost nesmí být osově větší než 1000 m až 1500 m. Pokud 

má tunel více tunelových trub, nahrazuje se otáčecí záliv propojením trub záchrannou 

cestou. 

2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

Rozdíl oproti předchozí normě je pouze ve vzdálenostech, a to, že zřízení zálivu musí 

být tunelová trouba s obousměrným provozem delší než 1500 m, vzájemná vzdálenost 

nesmí být osově větší než 1000 m. 

 

7.1.2.4 Únikové cesty v tunelu 

Únikové cesty v tunelu musí být řešeny v požárně bezpečnostním řešení stavby.  

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Základní evakuace osob z ohroženého prostoru tunelové trouby byla řešena 

nechráněnou únikovou cestou vedenou na volné prostranství, do záchranné cesty. 

Od ostatních prostorů měly být záchranné cesty odděleny požárně dělícími 

konstrukcemi minimálně REI 120 - 180 D1 a požárními uzávěry v provedení EW 90 SC 

D1 podle ČSN 73 0804. 

Nechráněné únikové cesty v tunelových troubách jsou tvořeny: 

-nouzovými chodníky; 

-veřejnými chodníky. 

Zřizují se průběžně po obou stranách tunelových trub. 
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Záchranné cesty v tunelu zahrnovaly: 

- záchranné cesty pro osoby; 

- záchranné cesty pro osoby a pro zásahová vozidla IZS; 

- záchranné cesty pro vozidla; 

- vstupy pro záchranné jednotky (IZS); 

- záchranné šachty a schodiště pro osoby. 

U tunelů se dvěma a více tunelovými troubami se záchranná cesta tvořila tunelovou 

propojkou mezi tunelovými troubami. Toto muselo být stanoveno požárně 

bezpečnostním řešením stavby v závislosti na šířce mezi tunelovými troubami. 

U tunelu o jedné tunelové troubě může být záchranná cesta řešena chráněnou únikovou 

cestou vedenou od vstupu/vjezdu do záchranné cesty přímo na volné prostranství, nebo 

v určitém úseku může probíhat chráněná úniková cesta rovnoběžně s tunelovou troubou 

ústící do ní několika vstupy/vjezdy a může být vyvedena na volné prostranství jedním 

nebo více výstupy/výjezdy. 

Svislá záchranná šachta se schodištěm se vybavovala evakuačním výtahem, který se 

zřizoval při hloubce šachty nad 30 m.  

Záchranné cesty se nutně protipožárně oddělují od nechráněných únikových cest tak, aby 

každá tunelová trouba, každá záchranná cesta a každá záchranná šachta byly řešeny jako 

samostatné požární úseky. 

Vstupy/vjezdy do záchranných cest z veřejného chodníku tunelové trouby jsou 

navrhovány bezbariérové. 

Požární uzávěry na vstupech/vjezdech do záchranných cest se navrhují zapuštěné do 

výklenku ve stěně. 

Povrchy komunikačních ploch únikových cest musí být opatřeny protiskluzovou 

úpravou. [8] 

 

2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

V řešení únikových cest najdeme v současné normě určité rozdíly oproti předchozí. Již 

v úvodu je zmíněno, že evakuace řešená nechráněnou únikovou cestou vede nejen na 

volné prostranství a do záchranné cesty, ale i do požárně bezpečného prostoru.  
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Rozdíl nalezneme i v oddělení od ostatních prostor. V předchozí normě se řešilo podle 

ČSN 73 0804, nyní musí být požárně dělící konstrukce minimálně REI 120 - 180 DP1 

a požárními uzávěry v provedení EW 90 Sm-C DP1 podle ČSN 73 0802. 

Záchranné cesty v současné normě mají rozdělení pouze na: 

- záchranné cesty pro osoby (tunelové propojky, záchranné chodby a šachty), 

- záchranné cesty pro vozidla (tunelové propojky, záchranné chodby). 

Rozdíl nalezneme i v řešení tunelů s více tunelovými troubami, kdy se záchranná cesta 

tvoří tunelovou propojkou mezi tunelovými troubami. Pokud totiž nelze zřídit tunelovou 

propojku, musí být zřízeny záchranné chodby a/nebo záchranné šachty vedoucí na volné 

prostranství.  

Současná norma více upřesňuje vybavení svislých záchranných šachet hlubších než 15 

m. Musí být vybaveny evakuačním výtahem o minimálním rozměru klece 1100 x 1400 

mm u technologických objektů podle ČSN 73 0802 a ČSN 27 4014. A pro záchranné 

šachty platí následující upřesnění: 

- šachta 0 – 15 m včetně - vybavená schodištěm, 

- šachta nad 15 m - vybavená schodištěm a výtahem napájeným ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů. 

 

Další podrobnosti uvedené v normách pro záchranné cesty pro osoby, vozidla, vstupy a 

vjezdy pro složky IZS jsou téměř totožná. 

 

7.1.2.5 Bezpečnostní plochy a úpravy 

Předchozí norma, toho co se týče bezpečnostních ploch, příliš neřešila. Byly tam uvedeny 

určité velikosti nástupních ploch. Více podrobností však najdeme v současné normě. 

Zpevněné nástupní plochy pro nástup a soustředění sil a prostředků složek IZS se zpravidla 

zřizují u portálů tunelu. Tunelové portály a ústí záchranných chodeb a šachet na povrch 

území musí být dosažitelné pro silniční vozidla. Návrh nástupních ploch je třeba projednat 

s Policií ČR. 

Nástupní plochy musí: 

- být odvodněny a zpevněny a navazovat na příjezdovou komunikaci, 

- mít šířku minimálně 6,5 m, 

- mít únosnost na jednu nápravu 100 kN, 
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- být ve sklonu v jednom směru maximálně 5 % a ve druhém maximálně 2 %, 

- mít celkovou plochu pro jeden portál minimálně 500 m
2
, 

- být umístěny mimo oblast předpokládaného zakouření na portálech tunelu, 

- být označeny dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha 

složek IZS“. 

 

V bezprostřední blízkosti nástupních ploch se u středních a dlouhých tunelů zřizuje 

nouzová přistávací plocha pro primární zásah vrtulníku. Součástí nouzové přistávací 

plochy je tzv. dosedací plocha pro vrtulník s minimálními rozměry 5 m x 5 m. V okolí této 

plochy pro přistání vrtulníku musí být prostor o minimální rozloze 40 m x 40 m bez 

překážek s průměrným sklonem 3 % a maximálním sklonem 5 %, přičemž lze využít 

plochu jízdních pruhů a přejezdu středního dělicího pásu. Dosedací plocha se koncipuje 

pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti. Nouzová přistávací plocha musí být vybavena 

ukazatelem směru a síly větru. K dosedací ploše se zřizuje samostatně vedená přístupová 

komunikace pro vozidla složek IZS. Únosnost přístupové komunikace a zpevněné dosedací 

plochy má být nejméně 100 kN na nejvíce zatíženou nápravu vozidla. Komunikace se 

zřizuje v šířce minimálně 3,5 m.  

Střední dělicí pás mezi jízdními pásy pozemní komunikace musí být před portálem 

upraven jako zpevněný bezbariérový přejezd, využitelný i pro vozidla složek IZS. 

Vzdálenost přejezdu od portálu tunelové trouby se navrhuje s ohledem na konkrétní 

prostorové možnosti a směrové i výškové řešení komunikace. [1] 

 

7.1.2.6 Přístupové komunikace 

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Předchozí norma přístupové komunikace řešila pouze tím, že nařizovala přístupovou 

komunikaci zřídit, pokud to místní poměry umožňovaly. Dále udávala velikost 

zpevněné vozovky 2 x 3 m, výšku průjezdu 4,2 m a únosnost 80 kN na nápravu vozidla. 

2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

Současná norma se touto problematikou důkladněji zabývá. Uvádí, že k portálům 

dlouhých a středních tunelu se zřizují samostatně vedené přístupové komunikace pro 

vozidla složek IZS, pokud to místní poměry umožňují dle ČSN 73 6101. V případě 
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využití stávajících komunikací pro tento účel je třeba prověřit, zda tato komunikace 

splňuje parametry pro příjezd vozidel IZS průjezdního prostoru 4,1 m.   

Přístupová komunikace musí: 

- být odvodněna,  

- mít největší podélný sklon maximálně 9 %a příčný sklon min. 1 %, 

- mít únosnost na nejvíce zatíženou nápravu vozidla nejméně 100 kN, 

- být  šířky minimálně 6 m. V odůvodněných případech lze v dohodě se složkami IZS 

zřídit komunikace v šířce 3,5 m s výhybnami v přímé viditelnosti vzdálenými od sebe 

maximálně 100 m, přičemž po vzdálenosti maximálně 500 m se zřizuje výhybna 

umožňující otočení vozidel složek IZS.  

Každá neprůjezdná přístupová komunikace delší než 50 m musí mít na konci smyčkový 

objezd nebo (plochu umožňující otáčení vozidel složek IZS. Plocha umožňující otáčení 

vozidel složek IZS nemůže být zároveň nástupní plochou. [1]  
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Odstavec 

Krátké 

tunely 

do 300 m 

Střední 

tunely 

300 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

TUNELOVÁ TROUBA 

Dvě trouby 

nebo více 
7.1.3  DOP DOP 

Návrh středních a 

dlouhých tunelů s jednou 

tunelovou troubou musí 

vycházet z provedeného 

hodnocení rizik. 

Sklon 

0,5% - 5,0% 
9.2.1 POV POV POV 

Doporučuje se použít 

hodnoty sklonu, který 

nevyžaduje zvětšení počtu 

jízdních pruhů ve stoupání. 

Nouzový 

chodník 

7.4.1 

7.4.7 
POV POV POV 

V místech vstupů do 

záchranných cest 

v tunelové troubě může být 

nahrazen nouzovým 

pruhem. 

Nouzové pruhy 

7.3.3 

7.3.5 

11.2 

DOP DOP  

U dlouhých tunelů se 

nenavrhují, případný návrh 

musí být podložen závěry 

hodnocení rizik, zpravidla 

je nahrazují nouzové 

zálivy. 

Nouzové zálivy 11.3.1  DOP POV  

Otáčecí záliv 11.4.1   DOP  

ÚNIKOVÉ CESTY 

Záchranné cesty 

pro osoby 
11.6.2  DOP POV 

 

Záchranné cesty 

pro osoby a 

vybraná vozidla 

11.8.1  DOP DOP 

 

Záchranné cesty 

pro vozidla 
11.7.1   POV 

 

Tab.č.1- Souhrn minimálních požadavků předchozí normy ČSN 73 7507 – stavební opatření
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Odstavec 

Krátké 

tunely 

100 m – 500 m 

Střední 

tunely 

500 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

TUNELOVÁ TROUBA 

Dvě trouby nebo více 7.1.3  DOP DOP 

Návrh středních a 

dlouhých tunelů 

s jednou tunelovou 

troubou musí 

vycházet 

z provedeného 

hodnocení rizik. 

Sklon 

0,5% - 5,0% 
9.2.1 POV POV POV 

Doporučuje se 

použít hodnoty 

sklonu, který 

nevyžaduje zvětšení 

počtu jízdních 

pruhů ve stoupání. 

Nouzový chodník 7.4.1 POV POV POV . 

Nouzové pruhy 

7.3.3 

7.3.5 

11.2 

DOP DOP  

U dlouhých tunelů 

se nenavrhují, 

případný návrh 

musí být podložen 

závěry hodnocení 

rizik, zpravidla je 

nahrazují nouzové 

zálivy. 

Nouzové zálivy 11.3.1  DOP POV  

Zálivy pro otáčení 

vozidel 
11.4.1   DOP 

 

ÚNIKOVÉ CESTY  

Záchranné cesty pro 

osoby 
11.6.2  DOP POV 

 

Záchranné cesty pro 

vozidla 
11.7.1   DOP 

 

Tab.č.2- Souhrn minimálních požadavků současné normy ČSN 73 7507 – stavební opatření 
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Legenda pro tabulku č.1 a č.2: 

 

DOP – doporučuje se na základě požárně bezpečnostního řešení či hodnocení rizik 

POV – povinné úpravy 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ 
DOPADY 

DO CENY 

Předmět 

normy 
 1 Neplatí pro podjezdy a tunely do 100 m. 1 

Předchozí norma platila i pro 

tunely do 100 m délky, 

v tomto bodě byla přísnější. 

- 

Délka tunelu 

Krátké do 300 m 

Střední 300 m – 1000 m 

Dlouhé nad 1000 m  

4.2.3 

Krátké 100 m – 500 m 

Střední 500 m – 1000 m 

Dlouhé nad 1000 m 

4.2.3 

Současné rozdělení tunelů 

považuji za vhodnější, více 

koresponduje s evropskou 

směrnicí, která platí pro 

tunely délky od 500 m. 

? 

Kategorie 

tunelu 
TA, TB, TC 4.2.4 TA, TB, TC-H, TC, TD-H, TD 4.2.5 

Nové bezpečnostní kategorie 

reagují na zvyšující se 

intenzitu dopravy. Nové 

rozdělení hodnotím kladně. 

? 

Návrhová 

rychlost 

Tunely krátké – návrhová rychlost dle přilehlých úseků 

pozemní komunikace. Případné snížení vychází 

z provedeného hodnocení rizik. 

Tunely střední – snížená návrhová rychlost, dálnice a 

rychlostní komunikace 80 km/h, rychlostní místní 

komunikace 70 km/h. 

Tunely dlouhé - snížená návrhová rychlost, dálnice a 

rychlostní komunikace 80 km/h, rychlostní místní 

komunikace 70 km/h. 

6.1.2 

6.1.3 

Tunely se navrhují na návrhovou rychlost přilehlých 

úseků pozemní komunikace. Případné snížení vychází 

z provedeného hodnocení rizik. Zpravidla se navrhuje 

80 km/h, u tunelů s veřejným chodníkem 60 km/h. 

6.1.1 

 

Pokládám za vhodnější, že 

současná norma stanovuje 

jednotnou rychlost pro 

všechny tunely a dále že 

snižuje rychlost u tunelů 

s veřejným chodníkem. 

? 

Současná a 

výhledová 

intenzita 

silničního 

provozu 

Návrhové období pro stanovení výhledové intenzity 

silničního provozu se uvažuje min. 30 let pro 

prostorové uspořádání, stavební úpravy a stavební 

vybavení tunelu. Min. 15 let pro technické vybavení 

tunelu. 

6.2.2 
Je třeba posoudit, zda navržené příčné uspořádání 

vyhovuje na dobu 15 let.  
6.2.1 

 

Z hlediska neustále se 

zvyšující intenzity dopravy 

shledávám 15-ti leté návrhové 

období za vhodnější. 

? 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ 
DOPADY 

DO CENY 

Etapová 

výstavba 

Jednosměrný tunel se dvěma tunelovými troubami musí 

být v provozu už v době, kdy intenzita dopravy dosáhne 

hodnoty 6000 vozidel za den a jízdní pruh. 

6.3.3 

Jednosměrný tunel se dvěma tunelovými troubami musí 

být v provozu už v době, kdy intenzita dopravy 

dosáhne hodnoty  

10 000 vozidel za den a jízdní pruh. 

6.3.3 

Současná norma v tomto bodě 

reflektuje zvyšující se 

intenzitu dopravy. 
? 

Šířkové 

kategorie 
 7.1.8 Do kategorie T – 7,5 se navíc řadí krátké tunely. 7.1.10 

Nepovažuji za zásadní změnu. 
? 

Jízdní pruhy Šířka jízdních pruhů je 3,50 m. 7.2.4 

Šířka jízdních pruhů je 3,50 m, nebo 3,75 m podle 

šířkové kategorie tunelu. Při zvětšení počtu jízdních 

pruhů je šířka těchto pruhů 3,50 m, případně 3,25 m. 

7.2.1 

7.2.4 

Nedošlo k výrazným 

změnám. ? 

Nouzový 

chodník 

 

 

V místech vstupu do záchranných cest může být 

nahrazen nouzovým pruhem. 

 

 

7.4.7  7.4 

 

Současná norma neuvádí, že 

chodník může být nahrazen 

nouzovým pruhem 
+ 

Nouzové zálivy 

 

Budují se v tunelech, kde nejsou zřízeny nouzové pruhy 

a délka tunelu je delší než 1000 m, ve vzdálenostech od 

portálů a vzájemných vzdálenostech 500 až 750 m. 

Tunely délky 700 m až 1000 m – na základě hodnocení 

rizik, ve vzdálenostech od portálů a vzájemných 

vzdálenostech 350 až 500 m. 

 

11.3.1 

11.3.2 

Budují se v tunelech, kde nejsou zřízeny nouzové 

pruhy a délka tunelu je delší než 1500 m, ve 

vzdálenostech od portálů a vzájemných vzdálenostech 

1000 m. 

V ostatních případech – na základě hodnocení rizik. 

11.3.1 

11.3.2 

 

Považuji za vhodné, že 

současná norma upravila 

požadavky na zřízení 

nouzových zálivů, které se tak 

přiblížily požadavkům 

směrnice. 

 

- 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ 
DOPADY 

DO CENY 

Zálivy pro 

otáčení vozidel 

Navrhují se v tunelové troubě s obousměrným 

provozem delší než 1000 m, vzájemná vzdálenost nesmí 

být osově větší než 1000 m až 1500 m. 

11.4.1 

Navrhují se v tunelové troubě s obousměrným 

provozem delší než 1500 m, vzájemná vzdálenost 

nesmí být osově větší než 1000 m. 

11.4.1 

 

Změnu hodnotím kladně. - 

Záchranné 

cesty 

Zahrnují:-záchranné cesty pro osoby 

                - záchranné cesty pro osoby a pro zásahová 

vozidla            IZS 

                - záchranné cesty pro vozidla 

               - vstupy pro záchranné jednotky 

               - záchranné šachty a schodiště pro osoby 

11.5.4 
Zahrnují:-záchranné cesty pro osoby 

                - záchranné cesty pro vozidla 
11.5.5 

Došlo ke zjednodušení 

formulace. 
? 

Evakuační 

výtah 

 

 

 

Zřizuje se při hloubce šachty nad 30 m.  

Navrhuje se dle ČSN 73 0804. 

 

11.5.7 

 

 

Zřizuje se při hloubce šachty nad 15 m o min. rozměru 

klece 1100 x 1400 mm u technologických objektů 

podle ČSN 73 0802 a ČSN 27 4014. 

11.5.8 

 

 

 

Zpřísněním požadavku na 

zřízení evakuačního výtahu 

dojde ke zvýšení financí při 

provozu a údržbě. 

 

+ 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ 
DOPADY 

DO CENY 

Nástupní 

plochy 
Navrhují se s plochou alespoň 100 m2 do 350 m2. 11.10.2 

Nástupní plochy musí: 

- být odvodněny a zpevněny, navazovat na příjezdovou 

komunikaci; 

- mít šířku min. 6,5 m; 

- mít únosnost na jednu nápravu 100 kN; 

- být ve sklonu v jednom směru max. 5% a druhém 

max. 2%; 

- mít celkovou plochu pro jeden portál min. 500 m2; 

- být umístěny mimo oblast předpokládaného zakouření 

na portálech tunelu; 

- být označeny dopravní značkou „Zákaz stání“ 

s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha složek IZS“. 

11.9.2 

 

V současné normě opět 

zpřísnění požadavků na 

nástupní plochy, hlavně 

z hlediska plochy a 

technických požadavků. 

Z hlediska úspor spatřuji 

změnu za nevhodnou. 

+ 

Přístupové 

komunikace 

Je třeba prověřit, zda potřebný příjezd je v kategorii 

alespoň P7, výška průjezdného průřezu 4,2 m a 

únosnost 80 kN na nápravu vozidla. 

11.11.1 

Přístupová komunikace musí: 

- být odvodněna; 

- mít šířku min. 6 m, v odůvodněných případech 3,5m; 

- mít únosnost na nejvíce zatíženou nápravu 100 kN; 

- mít největší podélný sklon max. 9% a příčný min. 1%. 

11.10.1 

 

Více technických požadavků 

v současné normě bude mít 

dopad na cenu. 

+ 

 

Tab.č. 3 – Tabulkové porovnání předchozí a současné normy ČSN 73 7507 

Legenda: 

  Mírnější požadavky      - změny vedoucí ke zlevnění 

  Přísnější požadavky      + změny vedoucí ke zdražení 

          ? těžko odhadnutelné 
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7.1.2.7 Shrnutí 

Největší odlišnosti předchozí a současné normy ČSN 73 7507, které mohou mít vliv na 

cenu díla, jsou následující: 

 

Kladné změny (z hlediska úspor) 

 Současná norma neplatí pro podjezdy a tunely do 100 m délky, předchozí norma 

toto neuváděla. Tento bod hodnotím kladně, v daných případech je usnadněná 

výstavba díla, kladně se projeví i do ceny. 

 V oblasti nouzových zálivů došlo ke zmírnění požadavku, vyžadují se u tunelů 

délky větší než 1500 m (oproti 1000 m) a ve vzájemných vzdálenostech 1000 m 

(oproti 500 – 750 m). Tuto změnu spatřuji za vhodnou, současná norma se tak 

přiblížila požadavkům evropské směrnice. 

 Totéž nastalo v oblasti zálivů pro otáčení vozidel, jsou vyžadovány v tunelech 

délky nad 1500 m (oproti 1000 m) po vzdálenosti 1000 m. 

 

Záporné změny (z hlediska úspor) 

 Současná norma neuvádí, že nouzový chodník může být v místech vstupu do 

záchranných cest nahrazen nouzovým pruhem, což může mít negativní dopad na 

úspory. 

 V kategorii evakuačního výtahu došlo ke zpřísnění požadavku. Vyžaduje se při 

hloubce šachty nad 15 m (oproti 30 m) s min. rozměry klece 1100 x 1400 mm. 

Z hlediska úspory financí není tato změna příliš vhodná, neboť evakuační výtah 

patří mezi nákladné zařízení, zejména jeho provoz a údržba. 

 V oblasti nástupních ploch došlo k velkým změnám z hlediska plochy (požadovaná 

min. 500 m
2
 z původní 100 m

2 
– 350 m

2
) a dále je vyžadována řada technických 

požadavků. Z hlediska úspor spatřuji změnu za nevhodnou. 

 Přístupové komunikace dle současné normy mají také více specifikovány technické 

parametry, což se nepřijatelně objeví v ceně. 
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7.1.3 Bezpečnostní technické vybavení tunelu 

Na základě přiřazení tunelu do určité kategorie se tunel vybavuje technickými prostředky, 

a to povinně či jsou doporučeny. Zařazení závisí na délce tunelu a predikované intenzitě 

dopravy. V případě doporučeného vybavení je konečné rozhodnutí dáno analýzou místních 

podmínek a je specifické pro každý tunel. Navíc jsou v tunelu instalována zařízení 

bezpečnostního systému, která mají za hlavní cíl snížit riziko výskytu mimořádných situací 

a v případě, že vzniknou, zajistit maximální možnou ochranu pro účastníky této situace. 

 

Technické vybavení zahrnuje tyto systémové oblasti: 

 

Řízení dopravy 

Osvětlení tunelu 

Provozní větrání tunelu 

Kabiny SOS 

Bezpečnostní značení 

Opatření proti vzniku námrazy 

Nouzový zvukový systém 

Spojovací a dorozumívací zařízení 

Systém videodohledu 

Řídicí systém 

Zásobování elektrickou energií 

 

Obr.č. 7 – Systémové oblasti technického vybavení tunelu 

 

V dalším textu jsou vybrané oblasti podrobněji okomentovány. 

 

7.1.3.1 Osvětlení tunelu 

Osvětlení tunelu se skládá ze tří částí: 

- návrh normálního osvětlení; 

- návrh náhradního osvětlení; 



38 

- návrh únikového osvětlení. 

Metodika návrhu osvětlení je dána v TP98 a tyto podklady jsou součástí projektové 

dokumentace. Projektová dokumentace na základě návrhu osvětlení stanoví požadavky na 

napájení elektrickou energií. 

 

Normální osvětlení tunelové trouby 

Normální osvětlení tunelové trouby by mělo zajišťovat takové podmínky pro účastníky 

provozu, aby při vjezdu a výjezdu z tunelu docházelo k maximálnímu přiblížení ke zrakové 

pohodě řidiče. Návrh je řešen v TP98. 

Předchozí norma se normálnímu osvětlení více nevěnovala, současná norma se dále zabývá 

parametry pro výpočet normálního osvětlení, např. návrhová rychlost vozidla, rychlost 

adaptace zraku na změny osvětlení, jas příjezdového pásma, omezení oslnění apod. 

Dále člení tunel z hlediska osvětlení na pásma: 

- před vjezdovým portálem 

 - příjezdové; 

- v tunelové troubě 

 - prahové; 

 - přechodové; 

 - vnitřní; 

 - výjezdové. 

Prostředky, kterými zajistíme požadavky na osvětlení, jsou: 

- protisměrné osvětlení (CBL) v prahovém a přechodovém pásmu; 

- trvalé měření jasu příjezdového pásma; 

- automatická regulace osvětlení v prahovém, přechodovém a výjezdovém pásmu. 

 

Náhradní osvětlení tunelu 

V případě výpadku elektrické energie, která napájí normální osvětlení, je třeba zajistit 

provoz vybraných svítidel, která zajistí dostatečné osvětlení tunelu. Náhradní osvětlení se 

navrhuje i ve vybraných technologických prostorách, např. velín, energocentrum apod. 

Největším rozdílem oproti předchozí a současné normě je délka tunelu, pro který se 

náhradní osvětlení navrhuje. Zatímco v předchozí normě se jednalo o délku tunelu delší 
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než 500 m, současná norma navrhuje náhradní osvětlení u tunelů delších než 300 m nebo 

se zařízením pro odvod kouře a tepla. 

Současná norma dále stanovuje, že náhradní napájecí zařízení pro náhradní osvětlení musí 

vystačit min. na 30 minut. 

 

Nouzové únikové osvětlení tunelu 

Nouzové únikové osvětlení musí být funkční ve všech režimech provozu tunelu a musí být 

uvedeno do provozu bezprostředně při přechodu do nouzového režimu tunelu. V 

tunelových troubách, kde bývá při požáru vlivem vývoje kouře omezena účinnost 

osvětlení, může být pro evakuované obtížná orientace a nezřejmé vedení únikové cesty, 

proto se zřizuje soustava nouzového osvětlení nechráněných únikových cest, umístěná nad 

úrovní povrchu únikové komunikace maximálně ve výšce 0,8 až 1,0 m.  

Předchozí norma uváděla, že nouzové osvětlení nechráněných únikových cest se navrhuje 

u tunelů zařazené do kategorie TA nebo TB bez rozdílu na délku tunelu, pokud se jedná o 

tunely TC, musely být delší než 300 m a s intenzitou dopravy ekvivalentních vozidel vyšší 

než 2000 ekv_voz.24hod
-1

.JP
-1

. Současná norma uvádí, že nouzové únikové osvětlení musí 

mít všechny tunely delší jak 300 m. 

 

7.1.3.2 Provozní větrání tunelu 

V kapitole větrání tunelu došlo v normě k poměrně velkým úpravám. Současná norma 

kapitolu větrání tunelu zjednodušila a odkazuje se na TP98. 

Nejdůležitější body jsou: 

- Systém větrání tunelů musí při běžném provozu zajistit nepřekročení přípustného 

limitu škodlivin; 

- Krátké tunely se zpravidla větracím systémem nevybavují; 

- Střední tunely se vybavují nuceným větracím systémem na základě rizikové 

analýzy nebo požadavku požárně bezpečnostního řešení; 

- Dlouhé tunely s intenzitou dopravy vyšší než 2 000 vozidel za den v jednom 

jízdním pruhu se vybavují nuceným větracím systémem. Dlouhé tunely s nižší 

intenzitou dopravy se vybavují větracím systémem na základě rizikové analýzy 

nebo požadavku požárně bezpečnostního řešení; 
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- V tunelech s obousměrným provozem nebo jednosměrným provozem a dopravními 

kongescemi lze povolit podélné větrání jen za předpokladu, že analýza rizik 

prokazuje přípustnost tohoto typu větrání, nebo jsou přijata zvláštní opatření jako 

vhodné řízení dopravy, zkrácení vzdálenosti k nouzovým východům nebo 

pravidelné rozmístění zařízení k odsávání kouře; 

- V tunelech s obousměrným provozem, s intenzitou dopravy nad 2 000 vozidel za 

den v jednom jízdním pruhu a o délce větší než 3000 metrů, musí být podélná 

rychlost vzduchu trvale kontrolována a systém větrání odpovídajícím způsobem 

regulován; 

- Systém větrání tunelu se zároveň navrhuje pro účely provozního i požárního větrání 

tunelu. [1] 

 

 

Obr. č. 8- Větrání v tunelu [24] 

 

7.1.3.3 Kabiny SOS 

Kabina SOS je uzavřený prostor nouzového volání. Kromě komunikačního zařízení je 

většinou vybavena dalšími technickými prostředky vhodnými k hašení požáru a vyproštění 

osob. 

1) Podle předchozí normy ČSN 73 7507 

Kabiny SOS se musely umístit ve všech tunelech delších než 300 m bez rozdílu na 

bezpečnostní kategorii, avšak pokud se jednalo o tunely TC, musela současně 
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intenzita dopravy ekvivalentních vozidel přesáhnout hodnotu 2000 ekv_voz.24hod
-

1
.JP

-1
. 

Kabiny SOS se navrhovaly v odstupech 125 m až 150 m. 

 

2) Podle současné normy ČSN 73 7507 

Současná norma nařizuje umisťovat kabiny SOS ve všech tunelech delších než 300 

m bez rozdílu na bezpečnostní kategorii a v maximálních odstupech 150 m. 

Dále říká, že při automatickém zjištění přítomnosti osoby v kabině SOS dojde k 

sepnutí výstražného blikače.  

Telefonní ústředna hlásek pro tísňové volání (nouzových telefonů) musí umožnit: 

- spojení účastníka provozu s operátory stálé služby (dispečinkem dopravy),  

- propojení účastníka provozu se stanoveným operátorem IZS, 

- identifikaci místa volajícího, 

- zpětné volání operátora stálé služby do hlásky pro tísňové volání, 

- záznam hovoru z nouzového telefonu, spolu se záznamem místní a časové 

identifikace hovoru. 

Záznamy hovorů s jejich identifikačními daty se archivují po dobu minimálně 30 

dnů. [1] 

 

7.1.3.4 Bezpečnostní značení 

U bezpečnostního značení k žádným zásadním změnám nedošlo. 

Mezi nejdůležitější patří tyto zásady. 

Bezpečnostní značky mohou být provedeny prosvětlené nebo světloemitující 

(fotoluminiscenční). Napájení světelného zdroje svítidla bezpečnostních značek musí být 

zajištěno shodně se zajištěním napájení elektrickou energií soustavy nouzového únikového 

osvětlení tunelu. 

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů řeší příslušné právní předpisy 

s přihlédnutím na upřesnění stanovená v této normě. 

Bezpečnostní značky pro označení vstupů/vjezdů do záchranných cest a kabin SOS se 

umísťují v bezprostřední blízkosti vstupů/vjezdů do záchranných cest (tunelových 

propojek), případně kabin SOS. Tyto bezpečnostní značky se navrhují jako prosvětlené.  
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Hrana ostění u vstupu do záchranných cest je zeleně orámována z obou stran, šířka 

orámování minimálně 10 cm a může být opatřena osvětleným rámem se zelenými světly. 

Bezpečnostní značení na kabinách SOS se provede podle příslušných předpisů. Součástí 

bezpečnostního značení na čelní stěně kabiny SOS musí být výrazné číselné označení 

a výrazný dvojjazyčný (čeština a angličtina) varovný text, upozorňující, že SOS kabina 

nesmí být použita jako úkryt před požárem. 

Bezpečnostní značky s vyznačením směru úniku (a vzdálenosti ke vstupu do nejbližší 

záchranné cesty v tunelové troubě nebo k portálu) se umisťují na stěny únikových cest nad 

nouzové nebo veřejné chodníky střídavě po obou stranách tunelu s maximálním 

vzájemným odstupem 15 m (měřeno v ose tunelu). Výškově se tyto bezpečnostní značky 

osazují v pásmu 0,8 m až 1,5 m nad povrchem chodníku. Bezpečnostní značky mohou být 

v provedení jako světloemitující nebo mohou být integrovány přímo do nouzových 

svítidel. 

Bezpečnostní značení s vyznačením směru úniku fotoluminiscenčními značkami musí 

používat materiál o fotoluminiscenci nejméně 400 mcd.m
-2

 a ostatní značky nejméně 150 

mcd.m
-2.

 [1] 

 

7.1.3.5 Opatření proti vzniku námrazy 

Technická zařízení proti vzniku námrazy se instalují v odůvodněných případech, zvláště 

v místech portálových úseků nebo mostních vozovek, navazujících na portálové úseky. 

Současná norma navíc udává, že před výjezdem z tunelové trouby se v odůvodněných 

případech umísťují proměnné výstražné značky, upozorňující na vznik námrazy. [1] 

7.1.3.6 Nouzový zvukový systém 

Pojem nouzový zvukový systém se v nynější normě objevuje nově. Předchozí norma 

operovala s pojmem evakuační rozhlas. 

Nouzový zvukový systém je instalován do tunelů nad 500 m a je navrhovaný podle ČSN 

EN 60849.  

Oblast pokrytí zahrnuje: 

a) vstupy do záchranných cest; 

b) záchranné cesty; 

c) tunelové portály. [1] 
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7.1.3.7 Spojovací a dorozumívací zařízení 

V této kapitole došlo také k menším změnám. 

Norma říká, že je nutné: 

– Zabezpečit bezdrátové spojení složek IZS; 

– Zabezpečit příjem alespoň jedné rozhlasové stanice FM s dopravními informacemi, 

systémem RDS – TMS a vstupem pro bezpečnostní hlášení dispečerů; 

– Zabezpečit alespoň jednu frekvenci pro provozní a servisní službu; 

– Umožnit provoz alespoň jednoho operátora mobilní sítě GSM. 

Samozřejmě se musí zajistit vzájemné bezdrátové spojení složek IZS v troubách tunelů a 

jejich okolí do vzdálenosti alespoň 150 m na kmitočtech používaných těmito složkami 

v dané lokalitě, přičemž musí být umožněno těmto složkám používat jejich vlastní 

komunikační vybavení. [1] 

 

7.1.3.8 Systém videodohledu 

Systém videodohledu byl v předchozí normě vyžadován u tunelů všech bezpečnostních 

kategorií a u kategorie TC musela současně intenzita dopravy ekvivalentních vozidel 

přesáhnout hodnotu 2000 ekv_voz.24hod
-1

.JP
-1

. 

V současné normě se systém videodohledu instaluje v tunelech od kategorie TD – H výše, 

pokud se tunel intenzitou dopravy řadí do kategorie TD, tak videodohled patří mezi 

doporučené vybavení. Tj. nejzásadnější rozdíl v normách. 

Stále samozřejmě platí, že systém videodohledu (CCTV) musí zabezpečit obrazovou 

informaci v maximální míře vypovídající o stavu ve sledovaných prostorách a oblastech, 

kterými jsou: 

- tunelová trouba v celé délce; 

- vstupy do tunelových propojek a samotné tunelové propojky; 

- pozemní komunikace na předpolí tunelové trouby, včetně portálových oblastí a portálů. 

Pokud je tunel vybaven řídicím pracovištěm, tak řídicí systém zajišťuje v souvislosti 

s ovládáním systému videodohledu automatický přenos obrazové informace na monitor či 

zobrazovací plochu na podnět poplachových signálů, generovaných dále uvedenými kroky: 

–  otevření dveří SOS kabiny, 

–  aktivovaný požární hlásič (tlačítko) EPS, 

–  aktivovaný automatický hlásič požáru EPS, 
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–  detekce stojícího vozidla, 

–  detekce dopravní nehody, 

–  detekce dopravní kongesce.[1] 

 

7.1.3.9 Řídicí systém 

V této kapitole nedošlo téměř k žádným změnám. 

Hlavními body zůstává: 

- Tunely, které jsou vybaveny regulovaným hlavním osvětlením tunelové trouby, nuceným 

provozním větráním nebo ZOKT je nutno vybavit řídicím systémem. 

- Řídicí systém tunelu se zpravidla navrhuje jako centrální řídicí systém, který integruje 

dálkové řízení, ovládání a monitoring stavu všech řízených systémových oblastí 

a technologického vybavení tunelové stavby.  

- Řídicí centra několika tunelů mohou být soustředěna v jednom místě. 

- Hlavní řídicí stanice řídicího systému pro tunely kategorií TA a TB musí být provozně 

zálohována (redundance v režimu hot-stand-by).  

- Komunikačního spojení pro přenos dat mezi hlavní řídicí stanicí (CT) a ústřednou EPS 

musí být zálohováno, (sériové i paralelní spojení). Ovládání vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení, např. ZOKT, požárních ventilátorů, požárních čerpadel atd., musí 

být řešeno prioritně od systému EPS. 

- Architektura komunikačních sítí musí být založena na otevřeném systému O.S.I. 

- V datových přenosech se použije pouze standardizovaných protokolů. 

- Pro komunikační spojení mezi dispečinkem řízení dopravy (GT), dispečinkem řízení 

technologie (GA) a nadřazenými řídicími, ovládacími a monitorovacími pracovišti se 

použije v prostředí TCP/IP protokolu XML. Komunikační vedení je zálohováno a je 

provedeno optickým kabelem. 

- Systémová a technologická data a události, včetně alarmů a operátorských zásahů, se 

archivují po dobu minimálně 30 dnů. [1] 

 

7.1.3.10 Zásobování elektrickou energií 

Tato kapitole se zásadně změnila. 

Současná norma zcela odkazuje na ČSN 73 0848. Systém zásobování elektrickou energií 

musí zahrnovat i dodávku energie pro nadzemní doprovodné objekty tunelu. 
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Odstavec 

Krátké 

tunely 

100 m – 300 m 

Střední 

tunely 

300 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

Osvětlení 

Normální 

(běžné) 
12.3.3.1 DOP POV POV 

 

Náhradní 12.3.5.2 POV POV POV 

Instaluje u tunelů delších než 

300 m nebo se zařízením pro 

odvod kouře a tepla. 

Nouzové 

únikové 
12.3.6.3 POV POV POV 

Nouzové únikové osvětlení 

nechráněných únikových cest 

se navrhuje u tunelů 

bezpečnostních kategorií TA 

a TB, u TC delších než 300 m 

a pokud intenzita dopravy 

ekvivalentních vozidel 

přesahuje 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1. 

Větrání 12.4.3.1 DOP DOP DOP 

Návrh systému větrání závisí 

na podmínkách stavebního 

řešení a výhledové intenzitě 

dopravy. 

Kabiny SOS 12.5.2.1  POV POV 

Instaluje se u tunelů delších 

jak 300 m, u kategorie TC 

musí současně intenzita 

dopravy ekvivalentních 

vozidel přesáhnout hodnotu 

2000 ekv_voz.24hod-1.JP-1. 

Bezpečnostní 

značení 
12.5.3 POV POV POV 

 

Opatření proti 

vzniku 

námrazy 

12.7.1 DOP DOP DOP 

Instalují se v odůvodněných 

případech, zvláště v místech 

portálových úseků nebo 

mostních vozovek. 

Evakuační 

rozhlas 
12.5.5.1 DOP DOP DOP 

U kategorie TC musí intenzita 

dopravy ekv. vozidel 

přesáhnout hodnotu 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1. 
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Odstavec 

Krátké 

tunely 

100 m – 300 m 

Střední 

tunely 

300 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

Spojovací a 

dorozumívací 

zařízení 

12.6.1 POV POV POV 

Povinné pro kategorie TA a 

TB. U kategorie TC je 

doporučen pro tunely delší jak 

300 m a s intenzitou dopravy 

ekvivalentních vozidel vyšší 

než 2000 ekv_voz.24hod-1.JP-

1. 

Systém 

videodohledu 
12.7.1 POV POV POV 

U kategorie TC musí intenzita 

dopravy ekvivalentních 

vozidel přesáhnout hodnotu 

2000 ekv_voz.24hod-1.JP-1. 

Řídicí systém 12.8.1 POV POV POV 

Nutné pro tunely, které jsou 

vybaveny regulovaným 

hlavním osvětlením nebo 

ZOTK. 

Zásobování 

elektrickou 

energií 

12.9 POV POV POV 

 

 

Tab.č. 4- Souhrn minimálních požadavků předchozí normy ČSN 73 7507 – technické vybavení 

 

Legenda: 

DOP – doporučuje se na základě požárně bezpečnostního řešení, hodnocení rizik, 

v odůvodněných případech 

POV – povinné úpravy 

 



47 

 

 

Odstavec 

Krátké 

tunely 

100 m – 500 m 

Střední 

tunely 

500 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

Osvětlení 

Normální (běžné) 12.3.2 DOP POV POV  

Náhradní 12.3.3.2  POV POV  

Nouzové únikové 12.3.4.4 POV POV POV 
Instaluje se u tunelů 

delších jak 300 m. 

Větrání 

12.4.2 

12.4.3 

12.4.4 

 DOP DOP 

Dlouhé tunely s intenzitou 

dopravy vyšší než 2000 

vozidel za den v jednom 

jízdním pruhu se vybavují 

nuceným větracím 

systémem. 

Kabiny SOS 12.5.2 POV POV POV 
Instaluje se u tunelů 

delších jak 300 m 

Bezpečnostní 

značení 
12.6 POV POV POV 

 

Opatření proti 

vzniku námrazy 
12.7.1 DOP DOP DOP 

Instalují se 

v odůvodněných 

případech, zvláště 

v místech portálových 

úseků nebo mostních 

vozovek. 

Nouzový zvukový 

systém 
12.8.1  POV POV 

 

Spojovací a 

dorozumívací 

zařízení 

12.9.1 POV POV POV 

 

Systém 

videodohledu 
12.10.1 POV POV POV 

Instaluje se v tunelech od 

kategorie TD-H výše, u 

kategorie TD se 

doporučuje. 

Řídicí systém 12.11.1 POV POV POV 

Nutné pro tunely, 

vybavené regulovaným 

hlavním osvětlením, 

nuceným provozním 

větráním nebo ZOTK. 
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Odstavec 

Krátké 

tunely 

100 m – 500 m 

Střední 

tunely 

500 m – 1000 m 

Dlouhé 

tunely 

více jak 1000 m 

Poznámka 

Zásobování 

elektrickou 

energií 

12.12 POV POV POV 

 

 

Tab.č. 5- Souhrn minimálních požadavků současné normy ČSN 73 7507 – technické vybavení 

 

Legenda: 

DOP – doporučuje se na základě požárně bezpečnostního řešení, hodnocení rizik, 

v odůvodněných případech 

POV – povinné úpravy 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Náhradní 

osvětlení 

Navrhuje se u tunelů delších než 300 m nebo se 

zařízením pro odvod tepla a kouře. 

13.3.5.2 Navrhuje se u tunelů delších jak 500 m. 12.3.3.2 Hodnotím kladně, došlo ke 

sjednocení požadavků 

s evropskou směrnicí. 

- 

Nouzové únikové 

osvětlení 

Nouzové únikové osvětlení nechráněných 

únikových cest se navrhuje u tunelů TA a TB nebo 

u TC delších než 300 m a pokud intenzita dopravy 

ekvivalentních vozidel přesahuje 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1. 

13.3.6.3 Navrhuje se u tunelů delších než 300 m. 12.3.4.4 Změna nehledí na 

bezpečnostní kategorie, 

pouze na délku tunelu, která 

v předchozí normě mohla 

být u kategorie TA i kratší. 

Zjednodušení považuji za 

vhodné. 

- 

Větrání tunelu 

(nucený větrací 

systém) 

Vyžadováno u středních tunelů, pokud intenzita 

dopravy ekvivalentních vozidel přesáhla 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1 

12.4.3.2 

12.4.3.3 

12.4.3.4 

Dlouhé tunely s intenzitou dopravy vyšší než 

2000 vozidel za den v jednom jízdním pruhu se 

vybavují nuceným větracím systémem. Dlouhé 

tunely s nižší intenzitou dopravy se vybavují 

větracím systémem na základě rizikové analýzy 

nebo požadavku požárně bezpečnostního řešení. 

12.4.4 Shledávám za vhodnější 

požadavek současné normy. 

- 

Kabiny SOS Umisťují se v tunelech delších než 300 m, u 

kategorie TC musí současně intenzita 

ekvivalentních vozidel přesáhnout hodnotu 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1.  

Navrhují se v odstupech 125 až 150 m. 

12.5.2.1 

12.5.2.2 

Umisťují se v tunelech delších než 300 m. 

Navrhují se v odstupech max. 150 m. 

12.5.2 

12.5.3 

Zjednodušení formulace 

požadavku. 

? 

Ústředna hlásek 

pro tísňová 

volání 

Záznamy hovorů s jejich identifikačními daty se 

archivují po dobu 12 měsíců. 

12.5.3.2 Záznamy hovorů s jejich identifikačními daty se 

archivují po dobu min. 30 dnů. 

12.5.10 Snížení doby archivace. 

- 
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KATEGORIE PŘEDCHOZÍ NORMA ODST. SOUČASNÁ NORMA ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Nouzový 

zvukový systém 

Evakuační rozhlas se navrhuje v odůvodněných 

případech ve všech bezpečnostních kategoriích, u 

kategorie TC musí současně intenzita 

ekvivalentních vozidel přesáhnout hodnotu 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1.  

12.5.5.1 Je instalován v tunelech nad 500 m podle ČSN 

EN 60849. 

12.8.1 Došlo ke zpřísnění, 

nouzový zvukový systém 

musí mít každý tunel nad 

500 m délky. 

+ 

Spojovací a 

dorozumívací 

zařízení 

Povinné u tunelů bezpečnostní kategorie TA a TB, 

u TC je doporučeno pro tunely delší jak 300 m a s 

intenzitou dopravy ekvivalentních vozidel vyšší než 

2000 ekv_voz.24hod-1.JP-1. 

12.6.1  12.9 Současná norma nedefinuje 

tunely, pro které je a není 

zařízení nutné. Předpokládá 

se u všech tunelů, tudíž 

došlo ke zpřísnění. 

+ 

Systém 

videodohledu 

Instaluje se ve všech bezpečnostních kategorií, u 

kategorie TC musí současně intenzita 

ekvivalentních vozidel přesáhnout hodnotu 2000 

ekv_voz.24hod-1.JP-1.  

Obrazové informace jsou trvale archivovány min. 

14 dní. 

12.7.1 

12.7.11 

Instaluje se v tunelech od kategorie TD-H výše, 

pokud se tunel intenzitou dopravy řadí do 

kategorie TD, pouze se doporučuje. 

Systémová a technologická data se archivují min. 

30 dnů. 

12.10.1 

12.8.13 

Téměř stejné požadavky. 

? 

 

Tab. č. 6 – Tabulkové porovnání předchozí a současné normy ČSN 73 7507 

Legenda: 

  Mírnější požadavky      - změny vedoucí ke zlevnění 

  Přísnější požadavky      + změny vedoucí ke zdražení 

          ? těžko odhadnutelné
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7.1.3.11 Shrnutí 

Největší odlišnosti předchozí a současné normy ČSN 73 7507, které mohou mít vliv na 

cenu díla, jsou následující: 

 

Kladné změny (z hlediska úspor) 

 Osvětlení 

Náhradní osvětlení je požadováno u tunelů delších jak 500 m (oproti 300 m). 

Hodnotím kladně, došlo jak ke zmírnění požadavku, tak ke sjednocení s evropskou 

směrnicí. 

Nouzové únikové osvětlení se dle současné normy navrhuje u tunelů delších jak 

300 m, bez ohledu na bezpečnostní kategorie, jak tomu bylo v předchozí normě. 

V té se mohlo u kategorie TA jednat o tunely kratší než 300 m. Zjednodušení 

považuji za přijatelnou změnu. 

 V případě nuceného větracího systému došlo také ke zmírnění požadavků. 

Současná norma jej vyžaduje u tunelů dlouhých, tj. nad 1000 m délky (oproti 

předchozímu požadavku nad 300 m délky). Současně s délkou musí být dosaženo 

určité intenzity dopravy. Změnu shledávám s hlediska úspor za kladnou. 

 

Záporné změny (z hlediska úspor) 

 Nouzový zvukový systém je požadován dle současné normy ve všech tunelech nad 

500 m délky. Předchozí norma vyžadovala evakuační rozhlas v odůvodněných 

případech a u bezpečnostní kategorie TC za určitých podmínek. Zde došlo ke 

zpřísnění. 

 Spojovací a dorozumívací zařízení současná norma vyžaduje u všech tunelů, není 

zde nijak definováno oproti předešlé normě, ve kterých tunelech se musí či nemusí 

instalovat. Došlo opět ke zpřísnění požadavku. 

Tyto dvě změny zpřísňují požadavky, avšak nemají tak zásadní dopad do ceny, tyto 

požadavky lze akceptovat. 
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7.2 Navrhování tunelové stavby z hlediska požární bezpečnosti 

Při navrhování tunelů se postupuje obdobně jako podle ČSN 73 0802.  

Krátké a střední tunely jsou zařazeny do 5. stupně požární bezpečnosti, tunely dlouhé do 7. 

stupně požární bezpečnosti. 

 

7.2.1 Stavební konstrukce 

Platí zásada dle normy ČSN 73 0810, že konstrukce tunelu musí odolávat účinkům požáru, 

aniž by došlo k porušení její funkce z hlediska požadovaných mezních stavů požární 

odolnosti. 

Dále platí, že nosné i nenosné prvky konstrukce tunelu jsou navrhovány v provedení 

z výrobků, zařazených do třídy reakce na oheň A1 a na povrchové úpravy stavebních 

konstrukcí lze použít stavební výrobky třídy reakce na oheň B s provedenou doplňkovou 

klasifikací s1, d0 a is=0. Obklady a jiné nenosné konstrukce musí minimálně splňovat 

požadavky třídy reakce na oheň B s provedenou doplňkovou klasifikací s1, d0 a is= 0. [1] 

 

7.2.2 Požární odolnost 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou stavební konstrukce 

schopny odolávat účinkům požáru, a je charakterizována mezními stavy (nosnost, 

celistvost, izolační schopnost) [19]. 

Nosné konstrukce se navrhují na požární odolnost R 120 DP1 až R 180 DP1 podle stupně 

požární bezpečnosti. 

Požárně dělicí konstrukce se navrhují na požární odolnost EI 120 DP1 až EI 180 DP1 

podle stupně požární bezpečnosti. 

Požární uzávěry otvorů se navrhují na požární odolnost EW 90 Sm-C DP1. 

U tunelových trub se požární zatížení nestanovuje. [1] 

 

7.2.3 Požární scénáře 

Požární scénáře byly zavedeny podle ČSN 13502 – 2 a stanovují pro použitý prvek jednu 

či více úrovní tepelného namáhání (tzn. velikost zkušebního zatížení v poměru k únosnosti 
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prvku při normální teplotě). Každému scénáři odpovídá teplotní křivka, podle které se řídí 

teplota ve zkušební peci během zkoušky (závislost teploty na čase). Teplotní křivky jsou 

definované ve zkušebních normách příslušnými rovnicemi. 

Nejčastěji používané teplotní křivky [35]:  

- normová teplotní křivka (požár po celkovém vzplanutí),  

- uhlovodíková teplotní křivka (představuje teplotu požáru hořlavých kapalin),  

- teplotní křivka pomalého ohřevu (doutnající požár),  

- teplotní křivka venkovního požáru (představuje zatížení obvodové stěny od 

vzdáleného požáru v otevřeném prostoru),  

- teplotní křivka pro přirozený požár (představuje tepelné zatížení podhledových 

konstrukcí s přímým plamenem a vysokým podílem proudění na tepelném toku); 

- konstantní tepelné zatížení (pro zkoušky probíhající při konstantních teplotách 

20°C, 200°C, 500°C nebo 1000 °C).  

 

Obr. č. 9- Teplotní křivky používané v tunelových stavbách [29] 

 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je uvedena v ČSN 73 0802 v tabulce 12. Pro 

tunelové nosné konstrukce v VII. stupni požární bezpečnosti je uvedena požární odolnost 

R 180 DP1. Pro zkoušení této odolnosti se používá normová teplotní křivka, jejíž teplota je 

ve 180.minutě rovna 1110 °C (po pozvolném zahřívání). 
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Pro tunelové konstrukce v ČR je používán požární scénář podle normové teplotní křivky, i 

když při požáru nákladního automobilu v tunelu může teplota přesáhnout teploty normové 

teplotní křivky a teplotní gradient tohoto požáru je mnohem větší než teplotní gradient 

normové teplotní křivky. Normová teplotní křivka se aplikuje i pro tunely, kterými mohou 

projíždět nákladní automobily s nebezpečným nákladem nebo které vedou pod zastavěnou 

oblastí. Mělo by se přihlédnout ke skutečnostem, zda tunel prochází pod vodním tokem, 

nebo jeho poškození může způsobit zhroucení důležitých souvisejících staveb. Kritéria, 

podle kterých by měl být zvolen nejvhodnější požární scénář, můžou být různá. Např. 

intenzita dopravy, délka tunelu, množství nákladních vozidel, zda je tunel pod zástavbou, 

řekou či nikoliv. Za nejrizikovější bych považovala tunely vedoucí pod zástavbou či řekou. 

Ohrožují život lidí a majetek jak zaplavením tunelu pod vodním tokem při jeho poškození, 

tak například poškozením nebo zřícením souvisejících staveb (např. při vedení tunelu 

městskou zástavbou, pod význačnými komunikacemi). V těchto tunelech se musí zajistit 

dostatečná požární odolnost konstrukcí, aby při požáru nedošlo k jejich poškození. Zde 

bych volila požární scénář podle uhlovodíkové křivky HC (viz obrázek č. 7). Tato teplotní 

křivka se nejblíže blíží ke křivce požáru nákladního automobilu.  

 

 

Obr. č. 10- Tunel mimo zástavbu [30]   Obr.č. 11 – Tunel pod zástavbou [31] 

 

7.2.4 Požární úseky 

Samostatné požární úseky musí tvořit: 

- tunelové trouby; 

– jednotlivé záchranné cesty (tunelové propojky, záchranné chodby a šachty); 
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– chráněné únikové cesty v provozních a technologických prostorách; 

– elektrické rozvodny, transformovny; 

– kabelové kanály, kabelové prostory; 

– velíny; 

– skladovací prostory; 

– strojovny samočinného stabilního zařízení; 

– strojovny výtahů; 

– výtahové šachty, schodišťové objekty; 

– akumulátorovny; 

– prostory pro nezávislé záložní zdroje napájení elektrickou energií; 

– další prostory podle kodexu norem požární bezpečnosti řady ČSN 73 08xx a norem 

souvisejících. [1] 

 

7.2.5 Požární vodovod 

Požární vodovod se zřizuje u tunelů delších než  300 m a navrhuje se jako zavodněný nebo 

nezavodněný. U tunelů delších než 300 m musí být zřízena v blízkosti portálů odběrná 

místa požární vody, vybavená nadzemními hydranty B 75 pro zajištění dodávky požární 

vody. 

Požadovaná jmenovitá světlost potrubí požárního vodovodu je DN 200, v odůvodněných 

případech DN 150. Potrubí musí být provedeno z výrobků třídy reakce na oheň A1. Z 

jiných materiálů může být potrubí provedeno, pokud se projektovým řešením prokáže, že 

nedojde k poškození potrubí vlivem požáru po dobu 120 minut. Použití výrobků třídy 

reakce na oheň F je zakázáno. 

Tunelové trouby delší než 300 m musí být vybaveny nadzemními hydranty B 75 

napojenými na potrubí požárního vodovodu. Vzdálenost mezi těmito hydranty musí být 

maximálně 150 m. Hydranty B 75 v tunelových troubách se navrhují do výklenků v ostění 

vlevo ve směru jízdy u vstupů/vjezdů do záchranných cest a ve středu mezi nimi, zpravidla 

v blízkosti SOS kabin. U tunelů s jednou tunelovou troubou, standardně projížděnou 

obousměrně, se hydranty umisťují po té straně tunelové trouby, kde jsou případně 

situovány vstupy/vjezdy do záchranných cest. 
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V tunelových propojkách musí být instalováno nezavodněné požární potrubí DN 80 

umožňující propojení obou tunelových trub. Potrubí musí být v tunelové troubě ukončeno 

ventilem a tlakovou hrdlovou spojkou DN 75 s víčkem.  

Pro tunely do délky 1 000 m se požaduje pro vedení hasebního zásahu ze dvou stran zajistit 

průtok nejméně 2 x 15 l.s
–1 

a zásoba vody musí pokrýt potřebu požární vody na dobu 60 

minut. 

Pro tunely delší než 1 000 m se požaduje pro vedení hasebního zásahu ze dvou stran 

zajistit průtok nejméně 2 x 15 l.s
–1 

a zásoba vody musí pokrýt potřebu požární vody na 

dobu 120 minut. 

Požadovaný přetlak ve výtocích hydrantové sítě požárního vodovodu je zpravidla v 

rozmezí 0,6 MPa až 0,8 MPa a nesmí přesáhnout hodnotu 1,2 MPa. Doba zavodnění 

požárního vodovodu včetně dosažení požadovaného tlaku musí být stanovena v 

bezpečnostní dokumentaci. Doba dosažení požadovaného přetlaku nesmí přesáhnout 240 

sec od identifikace požáru, pokud není operativně taktickou studií prokázáno jinak. 

Zdrojem požární vody pro hasební zásah může být: 

– voda z tlakového vodovodního řádu; 

– voda z přírodního zdroje; 

– voda z požární nádrže. 

Při návrhu zajištění požární vody se postupuje podle ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. [1] 

 

7.2.6 Přenosné hasicí přístroje 

Přenosné hasicí přístroje musí být v SOS kabinách, a to 2 ks práškových přístrojů s 

minimální hasící schopností 34 A. 

V technologických a navazujících prostorách tunelu se přenosné hasicí přístroje osazují dle 

ČSN 73 0802. 

 

7.2.7 Požární větrání 

Požární větrání slouží k odvedení kouře a tepla z tunelu.  

Požární větrání musí zabezpečit: 

a) evakuaci osob; 

b) zásah složek IZS; 
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c) ochranu stavby a vybavení. 

Existují dva základní typy požárního větrání. Větrání podélné a příčné.  

Volba systému větrání vychází z: 

- délky tunelu; 

- intenzity dopravy; 

- způsobu směrového rozdělení dopravních proudů; 

- kategorie komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace).  

Na základě analýzy rizik v závislosti na úrovni zbytkového rizika a požárně 

bezpečnostního řešení je zvolen systém větrání. 

 

Podélné větrání 

Podélné větrání vytlačuje kouř ve směru jízdy vozidel a zcela zamezuje jeho šíření proti 

stojícím vozidlům. K zamezení šíření kouře je využíváno minimálně kritické rychlosti 

vzduchu, která se zpravidla pohybuje v rozmezí 2,5 – 3 m/s. Toto platí v tunelech bez 

dopravních kongescí. 

V tunelech s dopravními kongescemi či v obousměrně provozovaných tunelech je kouř 

usměrněn a je omezeno jeho šíření. Ke splnění těchto požadavků je využívána rychlost 

proudění vzduchu přibližně 1,2 m/s. [1] 

 

Příčné větrání 

Cílem příčného větrání v jednosměrně provozovaných tunelech s dopravními kongescemi a 

obousměrně provozovaných tunelech je omezit rozsah (délku) zakouření tunelové trouby a 

zajistit odvod kouře co nejblíže místu požáru.  

Další principy požárního větrání jsou dále rozvedeny v příloze A normy ČSN 73 7507. [1] 

 

Větrání záchranných cest  

Větrání záchranných cest musí být navrženo a provozováno tak, aby přetlakem zabránilo 

šíření kouře z tunelové trouby zasažené požárem přes portály a propojky do nezasažené 

únikové cesty.  

Požární klapky instalované ve vzduchotechnickém potrubí záchranných chodeb a 

záchranných šachet, musí být ovládány EPS prostřednictvím řídicího systému. [1] 
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7.2.8 Kabelové rozvody a vypínání elektrického napájení 

Technologie napájení požárně bezpečnostních zařízení musí být navržena tak, aby porucha 

na jednom prvku systému neznemožnila správnou funkci ostatních prvků.  

Veškeré kabelové rozvody, sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení, musí svým 

provedením z hlediska funkce v případě požáru odpovídat ČSN 73 0848 a musí vykazovat 

potřebnou třídu funkčnosti, danou požárně bezpečnostním řešením.  

Kabelové rozvody v tunelové troubě musí provedením vyhovovat ČSN EN 50266 a nesmí 

na svém povrchu šířit plamen, pokud požadovaná vlastnost není zajištěna jiným způsobem 

(např. zasypáním) nebo vedou v jiném požárním úseku.  

Pro možnost vypínání elektrického proudu při vedení hasebního zásahu, pokud tuto 

vlastnost požaduje požárně bezpečnostní řešení stavby, je zpracována v projektové 

dokumentaci tunelu vypínací charakteristika, podle které bude umožněno prostřednictvím 

řídicího systému vypínání elektrického napájení jednotlivých úseků v tunelové troubě. 

Délky těchto úseků se stanoví v závislosti na stavebně technickém řešení tunelu. [1] 

 

7.2.9 Elektrická požární signalizace 

Tunely delší než 300 m musí být vybaveny systémem EPS, který zajistí včasnou 

identifikaci požáru pomocí automatických, liniových a tlačítkových hlásičů požáru. 

Informace o vzniku požáru a o místu vzniku požáru (poplachový signál) musí být předána 

prostřednictvím ZDP na operační a informační středisko územně příslušného HZS kraje 

a prostřednictvím centrálního řídicího systému operátorovi provozovatele. 

Návrh EPS se provede podle  ČSN 73 0875, ČSN 34 2710 a  příslušných právních 

předpisů.  

Pokud bude v technologickém vybavení tunelu použito zařízení pro detekci kouře, lze jeho 

výstupních signálů využít pro spuštění a ovládání systému požárního větrání a v dopravním 

systému k uzavření tunelu. Tento systém nenahrazuje EPS a na jeho provedení se 

neuplatňují požadavky kladené na systém EPS. [1] 
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7.2.10 Logické návaznosti požárně bezpečnostního zařízení 

V rámci zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno stanovit logické 

návaznosti (funkční vazby) mezi požárně bezpečnostními zařízeními a jejich funkční 

priority v případě mimořádné události.  

Při stanovení logických návazností mezi řídicím systémem tunelu a ostatním vybavením 

tunelu v případě požáru je nutno vycházet ze základního požadavku zajištění funkční 

schopnosti propojovaných systémů po požadovanou dobu, a to v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením stavby. [1] 

 

7.2.11 Zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany 

Stavba tunelu musí být umístěna a navržena tak, aby bylo zajištěno její zabezpečení 

jednotkami požární ochrany. 

Podkladem pro posouzení zabezpečení stavby tunelu jednotkami požární ochrany je 

operativně taktická studie, která slouží pro stanovení sil a prostředků předurčených 

jednotek požární ochrany, zabezpečení rychlého a účinného zdolávání mimořádné události, 

zejména požáru, a záchrany osob, zvířat a majetku v době do 15 minut od identifikace 

mimořádné události. V operativně taktické studii je nutné zohlednit reálnou dobu dojezdů 

předurčených jednotek požární ochrany a jejich skutečné vybavení požární technikou a 

věcnými prostředky požární ochrany v době zpracování uvedené studie a z toho vyvodit 

příslušné závěry s ohledem na provedení jejich účinného zásahu. Operativně taktická 

studie je součástí bezpečnostní dokumentace stavby tunelu. [1] 
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7.3 Minimální požadavky evropské směrnice 2004/54/ES 

7.3.1 Bezpečnostní parametry 

Nejdůležitějšími parametry, které je třeba brát v úvahu dle směrnice, jsou: 

- Délka tunelu; 

- Počet tunelových trub; 

- Počet jízdních pruhů; 

- Geometrie průřezu; 

- Vertikální a horizontální trasování; 

- Typ konstrukce; 

- Jednosměrný nebo obousměrný provoz; 

- Intenzita dopravy v jedné tunelové troubě; 

- Riziko dopravní kongesce; 

- Přístupová doba pro záchranné služby; 

- Přítomnost a podíl těžkých nákladních vozidel; 

- Přítomnost, podíl a typ přepravy nebezpečných nákladů; 

- Charakteristiky přístupových komunikací; 

- Šířka jízdních pruhů; 

- Rychlostní omezení; 

- Geografické a meteorologické podmínky. 

Pokud tunel vykazuje zvláštní charakteristiky z výše uvedených parametrů, je nutné 

vykonat analýzu rizik, která má za úkol zjistit, zda jsou potřebná ještě nějaká další 

bezpečnostní opatření či dodatečné vybavení. [10] 

 

7.3.2 Počet tunelových trub a jízdních pruhů 

Intenzita dopravy a bezpečnost, to jsou hlavní aspekty pro rozhodování, zda postavit tunel 

s jednou či dvěma tunelovými troubami. K dalším neméně důležitým kritériím patří podíl 

těžkých nákladních vozidel, sklon a délka tunelu. 

Tunel s dvěma tunelovými troubami pro jednosměrný provoz musí být navržen, pokud 

prognóza na 15 let ukazuje, že intenzita dopravy přesáhne 10 000 vozidel za den v jednom 

jízdním pruhu. [10] 
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7.3.3 Prostorové uspořádání tunelu 

V nových tunelech není povolen podélný sklon větší než 5% s výjimkou případů, kde není 

možné jiné geografické řešení. Pokud je sklon větší než 3%, provede se analýza rizik, na 

jejímž základě se přijmou dodatečná či zesílená opatření ke zvýšení bezpečnosti. [10] 

 

7.3.4 Únikové cesty a nouzové východy 

V nových tunelech, které nemají nouzové pruhy, musí být k dispozici zvýšené či 

nezvýšené nouzové chodníky. V určitých případech není nutné, viz směrnice. 

Ve stávajících tunelech, kde nejsou nouzové pruhy ani nouzové chodníky, se musí 

přijmout dodatečná nebo zvýšená opatření k zajištění bezpečnosti. 

Nouzové východy mají být zřízeny, pokud analýza rizik prokazuje, že větrání a ostatní 

bezpečnostní opatření nepostačují k zajištění bezpečnosti. Nové tunely mají nouzové 

východy v každém případě, kdy intenzita dopravy je vyšší než 2000 vozidel v jednom 

jízdním pruhu. 

Vzdálenost mezi dvěma nouzovými východy nesmí být větší než 500 m. [10] 

 

7.3.5 Přístup pro záchranné služby 

K okamžitému přístupu pro záchranné služby slouží střední dělící pásy před každým 

portálem tunelu s dvěma nebo více troubami, které by měly být k dispozici kdekoliv, kde 

to geografické podmínky umožňují. 

U dvoutrubního tunelu s troubami na stejné či téměř stejné úrovni by mělo být k dispozici 

každých 1500 m příčné propojení mezi tunelovými troubami sloužící pro záchranné 

služby. [10] 

 

7.3.6 Nouzové zálivy 

Nouzové zálivy by měly být zřízeny v nových obousměrných tunelech, kde nejsou 

k dispozici nouzové pruhy. Další podmínkou je délka, tunel by měl být delší než 1500 m a 

s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu. Vzdálenost nouzových 
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zálivů by neměla překročit 1000 m. U stávajících tunelů za stejných podmínek by měla být 

vyhodnocena proveditelnost a účinnost jejich zřízení. [10] 

 

7.3.7 Osvětlení 

V tunelu musí být zabezpečeno běžné osvětlení mající za úkol zajistit pro řidiče náležitou 

viditelnost v denní a noční době. 

Nouzové osvětlení je instalováno pro případ výpadku dodávky proudu při opouštění 

tunelu. 

Nouzové únikové osvětlení napomáhající uživatelům k pěší evakuaci musí být umístěno 

max. ve výšce 1,5 m. [10] 

 

7.3.8 Větrání 

Nucený větrací systém musí být zaveden u všech tunelů s délkou větší než 1000 m a 

s intenzitou dopravy vyšší než 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu. Podélné větrání je 

povoleno za předpokladu, že analýza rizik prokáže přípustnost tohoto větrání nebo jsou 

přijata zvláštní opatření. Příčné a polopřímé větrání je povoleno v případech, kde je nucený 

větrací systém nezbytný a podélné větrání není povoleno. [10] 

 

7.3.9 Hlásky nouzového volání 

Hlásky nouzového volání se umisťují v blízkosti portálů a uvnitř tunelu, např. v nouzovém 

zálivu v odstupech max. 150 m a u stávajících tunelů max. 250 m. Jsou určeny k umístění 

telefonů pro tísňové volání, hasicích přístrojů, avšak nechrání uživatele před účinky 

požáru. [10] 

 

7.3.10 Zásobování vodou 

Všechny tunely musí mít zajištěné zásobování vodou pro hašení. Hydranty se zřizují 

v blízkosti portálů a uvnitř tunelu v odstupech max. 250 m. Není- li zajištěno zásobování 

vodou, je povinnost ověřit, že je zajištěno dostatečné množství vody na hašení jiným 

způsobem. [10] 
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7.3.11 Řídicí centrum 

Řídicí centrum musí být zřízeno ve všech tunelech delších jak 3000 m a s intenzitou 

dopravy nad 2000 vozidel v jednom jezdím pruhu. [10] 

 

7.3.12 Systémy dohledu 

Ve všech tunelech s řídicím centrem je též instalován systém videodohledu. 

V tunelech bez řídicího centra jsou instalovány automatické systémy zjišťování požáru. 

[10] 

 

7.3.13 Zařízení pro uzavírání tunelu 

Tunely delší než 1000 m jsou vybaveny světelnou signalizací pro případné nouzové 

uzavření. Dále se doporučuje tunely s délkou větší než 3000 m a s intenzitou dopravy vyšší 

než 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu vybavit po max. 1000 m zařízením na zastavení 

vozidel v případě nouze. Tímto zařízením je myšleno světelná signalizace, reproduktory, 

proměnné dopravní značky a zábrany. [10] 

 

7.3.14 Spojovací a dorozumívací systémy 

Tunely delší než 1000 m a s intenzitou dopravy vyšší než 2000 vozidel v jednom jízdním 

pruhu jsou vybaveny zařízením zabezpečujícím rádiové spojení záchranných služeb. 

Úkryty pro evakuované uživatele tunely musí být vybaveny reproduktory pro předávání 

bezpečnostních zpráv. [10] 

 

7.3.15 Zásobování elektrickou energií 

Elektrické rozvody musí být navrženy tak, aby jejich výpadek při požáru nepostihl 

nepoškozené obvody. Všechny tunely musí mít nouzové zásobování elektrickou energií 

pro zajištění bezpečného provozu zařízení nutných pro evakuaci. [10] 
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Odstavec 

Tunely 

500 m – 1000 m 

Tunely 

1000 m – 3000 m 

Tunely 

více jak 3000 m 
Poznámka 

Dvě trouby nebo 

více 
2.1 POV POV POV 

Povinné, jestliže 

prognóza na 15 let 

ukazuje, že intenzita 

dopravy přesáhne 

10 000 vozidel za 

den v jednom 

jízdním pruhu. 

Sklon 

do 5,0% 
2.2.2 POV POV POV 

Není povolený 

sklon větší než 5%, 

kromě případů, kde 

není možné jiné 

geografické řešení. 

Nouzový chodník 
2.3.1 

2.3.2 
POV POV POV 

Povinné v tunelech 

bez nouzového 

pruhu, příp. pokud 

by se musely 

vynaložit 

nepřiměřené 

náklady. 

Nouzový záliv 2.5.1  DOP DOP 

Doporučuje se pro 

tunely delší 1500 m 

s intenzitou dopravy 

nad 2000 vozidel 

v jednom jízdním 

pruhu. 

Nouzový východ 
2.3.5 až 

2.3.7 
DOP DOP POV 

Realizace dle 

analýzy rizik. U 

nových tunelů, 

pokud je  intenzita 

dopravy vyšší než 

2000 vozidel 

v jednom jízdním 

pruhu. 

 

Tab.č.7- Souhrn minimálních požadavků Směrnice 2004/54/ES – stavební opatření 
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Odstavec 

Tunely 

500 m – 1000 m 

Tunely 

1000 m – 3000 m 

Tunely 

více jak 3000 m 
Poznámka 

Osvětlení 

Běžné osvětlení 2.8.1 POV POV POV  

Nouzové 

osvětlení 
2.8.2 POV POV POV 

 

Nouzové únikové 

osvětlení 
2.8.3 POV POV POV 

 

Větrání 2.9.2  POV POV 

Nucený větrací 

systém se zavádí 

v tunelech delších 

než 1000 m a 

s intenzitou 

dopravy vyšší než 

2000 vozidel 

v jednom jízdním 

pruhu. 

Hlásky 

nouzového volání 
2.10 POV POV POV 

 

Spojovací a 

dorozumívací 

zařízení 

2.16.1  POV POV 

Ve všech 

tunelech delších 

než 1000 m a s 

intenzitou 

dopravy nad 2000 

vozidel v jednom 

jízdním pruhu 

Řídicí centrum 2.13.1   POV 

Ve všech 

tunelech delších 

než 3000 m a s 

intenzitou 

dopravy nad 2000 

vozidel v jednom 

jízdním pruhu. 

Systémy dohledu 2.14.1   POV 

V tunelech bez 

řídicího centra 

jsou instalovány 

automatické 

systémy 

zjišťování požáru. 
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Odstavec 

Tunely 

500 m – 1000 m 

Tunely 

1000 m – 3000 m 

Tunely 

více jak 3000 m 
Poznámka 

Zásobování 

elektrickou 

energií 

2.17.1 POV POV POV 

 

 

Tab.č.8- Souhrn minimálních požadavků Směrnice 2004/54/ES – technické vybavení 

 

 

Legenda pro tabulku č.7 a č.8: 

 

POV – povinné úpravy 
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7.4 Porovnání minimálních bezpečnostních požadavků směrnice 

2004/54/ES s normou ČSN 73 7507 

Na základě všech výše popsaných požadavků normy ČSN 73 7507, dále jen „norma“ a 

směrnice 2004/54/ES, dále jen „směrnice“ je v této kapitole provedeno porovnání těchto 

legislativních dokumentů. Tabulkové porovnání je uvedeno níže v tab.č.9.  

Největší odlišnosti směrnice a normy ve vztahu k úsporným opatřením, jsou 

následující: 

 Směrnice se vztahuje na silniční tunely o délce větší než 500 m, zatímco norma 

na silniční tunely o délce větší než 100 m. Norma je přísnější, avšak nutno dodat, 

že mnoho požadavků vyplývající z normy se na krátké tunely (tj. o délce 100 m – 

500 m) nevztahuje. Tento rozdíl lze akceptovat. 

 Sklon definuje směrnice maximálně možný 5%, norma určuje i minimální podélný 

sklon, a to 0,5%. Maximální je stejný 5%. Norma je přísnější, udává další 

požadavek, v určitých případech to bude mít dopad do ceny. 

 Nouzové pruhy a nouzové chodníky se dle normy navrhují téměř v každém 

tunelu. Směrnice je mírnější. Za předpokladu vynaložení nepřiměřených nákladů, 

pokud to konstrukčně není možný, nebo pokud se jedná o jednosměrný tunel 

s technickým vybavením (sledování, uzavírání pruhů), není nutné zřizovat nouzové 

pruhy a chodníky. Ustanovení směrnice shledávám za vhodnější, navrhovala bych 

sjednocení požadavků normy se směrnicí, dopad do ceny by byl přijatelnější. 

 Nouzové východy se dle směrnice zřizují v odstupech po 500 m, podle normy se 

záchranné cesty pro osoby navrhují v odstupech po 300 m. Normativní požadavek 

se zcela jistě projeví v ceně, navrhovala bych vzdálenost více přiblížit požadavku 

směrnice, případně prokázat modelem evakuace. 

 Příčné propojení mezi tunelovými troubami směrnice vyžaduje u dvoutrubních 

tunelů po 1500 m. Norma předepisuje tuto vzdálenost na 1000 m. Tak jako 

v předchozím bodě bych navrhovala vzdálenost více přiblížit požadavku směrnice, 

případně prokázat modelem evakuace. Normativní požadavek se zcela jistě projeví 

v ceně. 
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 Střední dělící pás se dle směrnice zřizuje u dvoutrubních tunelů pokud je to 

geograficky možné, norma žádná specifika neuvádí, je tedy přísnější. 

 Zřízení nouzových zálivů je dle směrnice dáno délkou tunelu a intenzitou dopravy 

(tunel nad 1500 m a s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním 

pruhu). Podle normy je návrh nouzových zálivů dán pouze délkou tunelu nad 1500 

m. Norma má přísnější požadavky a udává více technických podmínek. Navíc 

směrnice připouští nezřízení nouzových zálivů za určitých podmínek, což norma 

vůbec neumožňuje. V těchto případech se tato odchylka projeví negativně v ceně.  

 Nouzové únikové osvětlení se dle normy navrhuje u tunelů délky nad 300 m, 

směrnice platí pro tunely délky nad 500 m, norma má proto přísnější požadavek. 

 Nucený větrací systém postačí dle směrnice v tunelech delších jak 1000 m a 

s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu. Podle normy jím 

musí být vybaveny tunely střední (tj. od délky 500 m) na základě rizikové analýzy 

či požárně bezpečnostního řešení. Norma je v tomto bodě přísnější, požaduje 

nucený větrací systém u tunelů délky již od 500 m, avšak ne v každém případě, ale 

na základě rizikové analýzy či požárně bezpečnostního řešení. Tato odlišnost je 

akceptovatelná. 

 Kabiny SOS musí být dle normy již v tunelech o délce větší než 300 m. Norma 

dále specifikuje, že kabině SOS musí být umístěny poplachové tlačítka, 

signalizační tlačítka hlásiče EPS, základní vyprošťovací nástroj. A dále, že 

v obousměrných tunelech musí být vždy proti sobě s max. odstupem 20 m. 

Směrnice vyžaduje instalování hlásek nouzového volání, a to v tunelech nad 500 

m délky. Ty se sestávají pouze ze schránky na stěně tunelu či ve výklenku a jsou 

vybaveny telefonem s dvěma hasicími přístroji. Z výše uvedeného je zřejmé, že 

norma je mnohem přísnější, požadované technické vybavení se jistě projeví v ceně. 

Navrhovala bych minimálně v tunelech do 500 m instalování pouze hlásek 

nouzového volání s telefonem a dvěma hasicími přístroji, jak uvádí směrnice. 

 Zásobování vodou musí být dle směrnice zajištěno pro všechny tunely (tj. pro 

tunely delší jak 500 m), přičemž hydranty se zřizují v odstupech max. 250 m. 

Norma uvádí, že u tunelů delších jak 300 m se zřizuje požární vodovod (zavodněný 

i nezavodněný), odběrná místa požární vody vybavená nadzemními hydranty. Tyto 



69 

hydranty musí být v odstupech max. 150 m. Norma má přísnější požadavky, rozdíl 

v odstupech hydrantů je poměrně velký, např. v tunelu délky 1000 m, bude tunel 

vybaven dle směrnice 3 hydranty, dle normy 6 hydranty. Zde by stálo za uvážení, 

jestli jsou odstupy dle normy nutné, zda by nestačila vzdálenost alespoň po 200 m. 

 Videosystémy musí být vybaveny všechny tunely s řídícím centrem, říká směrnice 

(tj. tunely delší jak 3000 m a s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom 

jízdním pruhu). Dle normy se systémem videodohledu vybavují tunely zařazené do 

kategorie TD-H a výše či TD (doporučující), což znamená, že se jedná o tunely 

délky i od 100 m s určitou intenzitou dopravy (kategorie TD-H jsou tunely 100 – 

300 m s intenzitou vozidel nad 15 000 za den v 1 jízdním pruhu). Norma dále uvádí 

technické požadavky na kamery a jejich vzájemné odstupy. Tunely bez řídícího 

centra musí být dle směrnice vybaveny automatickými systémy zjišťování požáru 

(tj. tunely nad 500 m). Dle normy se elektrickou požární signalizací (EPS) vybavují 

všechny tunely nad 300 m délky. Jak v případě videodohledu, tak v automatických 

systémech zjišťování požáru je norma přísnější. Doporučila bych zvážit nutnost 

zřízení EPS v tunelech délky 300 m – 500 m. Pokud by v těchto tunelech nemusela 

být instalována, značilo by to jistou úsporu. 

 Spojovacím a dorozumívacím systémem musí být dle směrnice vybaveny tunely 

delší jak 1000 m s intenzitou dopravy vyšší než 2000 vozidel v jednom jízdním 

pruhu. Dle normy je nutné zabezpečit bezdrátové spojení složek IZS v každém 

tunelu (tj. od 100 m délky). Norma vykazuje přísnější požadavek, který ale 

z finančního hlediska lze akceptovat. 

 Světelnou signalizací pro případné nouzové uzavření tunelu musí být dle 

směrnice vybaveny tunely delší jak 1000 m. Norma říká, že světelné signály se 

umisťují u tunelů kategorie TA a TB ve vzdálenostech 200 až 500 m (tj. tunely 

s délkou již od 500 m). Norma vykazuje přísnější požadavek, lze akceptovat. 

 

V ostatních níže uvedených bodech má norma se směrnicí podobné požadavky, 

avšak norma je podrobnější (viz tab.č.9) 

 Odvodnění hořlavých a toxických kapalin 
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 Požární odolnost a třída reakce na oheň 

 Běžné osvětlení tunelu 

 Dopravní značení 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Předmět Vztahuje se na všechny tunely transevropské 

silniční sítě o délce větší než 500 m. 

Ćl. 1 

odst. 2 

Platí pro tunely silnic, dálnic a místních 

komunikací o délce větší než 100 m. 

1 Norma je přísnější než 

směrnice, avšak nutno 

dodat, že mnoho 

požadavků normy se na 

krátké tunely (100 m – 

500 m délky) nevztahuje.  

+ 

Tunelové trouby 

Dvě tunelové 

trouby pro 

jednosměrný 

provoz 

Pokud prognóza na 15 let dopředu ukáže, že 

intenzita přesáhne 10 000 vozidel za den v 1 

jízdním pruhu. 

2.1.2. Pokud intenzita dopravy dosáhne 10 000 vozidel 

za den v 1 jízdním pruhu, je nutno přihlížet 

k 15leté předpovědi intenzity dopravy. 

6.3.3 Stejné požadavky. 

 

Jízdní pruhy Uvnitř i mimo tunel je zachován stejný počet 

jízdních pruhů. 

2.1.3. Uvnitř i mimo tunel má zůstat zachován stejný 

počet jízdních pruhů, dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 

6110. 

7.1.5 Směrnice oproti normě 

říká striktně, že je počet 

pruhů zachován. 

? 

Sklon Podélný sklon max. 5%, krom případů, kde to 

není geograficky možné. 

U sklonu větším než 3% se na základě analýzy 

rizik přijímají dodatečná opatření ke zvýšení 

bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. 

 

2.2.3. 

Podélný sklon nemá být menší než 0,5% a větší 

než 5,0%. 

Při sklonu větším než 3% je třeba posoudit 

doplňující bezpečnostní opatření a zvýšené nároky 

na větrání. 

9.2.1 Norma je přísnější, 

stanovuje oproti směrnici 

i min. podélný sklon. 

+ 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Únikové cesty 

Nouzové pruhy   

 

V tunelech bez nouzového pruhu jsou 

k dispozici zvýšené či nezvýšené nouzové 

chodníky. Není nutné za předpokladu 

vynaložení nepřiměřených nákladů, 

konstrukční nemožnosti, tunel je jednosměrný 

s vybavením (sledování, uzavírání pruhů). 

 

 

2.3.1. 

Nouzové pruhy se navrhují u krátkých a středních 

tunelů podle šířkové kategorie. 

U dlouhých tunelů- návrh podložen závěry 

hodnocení rizik, nahrazují se zpravidla nouzovými 

zálivy. 

Pokud je v tunelu zvětšený počet jízdních pruhů- 

nenavrhují se. 

11.2 

 

7.3.3 

 

 

7.3.5 

Nouzové pruhy i nouzové 

chodníky musí být dle 

normy téměř v každém 

tunelu. Směrnice je 

mnohem mírnější, nejsou 

nutné při splnění daných 

požadavků. 

+ 

Nouzové 

chodníky 

Nouzový chodník se v tunelech navrhuje na obou 

stranách tunelové trouby 

7.4.1 

+ 

Nouzové 

východy a 

záchranné 

cesty 

V každém případě, pokud intenzita dopravy je 

větší než 2000 vozidel v 1 jízdním pruhu. 

 

 

 

 

 

Vzdálenost mezi dvěma nouzovými východy 

max. 500 m. 

2.3.6. 

 

 

 

 

 

 

2.3.8. 

Evakuace osob je řešena nechráněnou únikovou 

cestou ústící na: 

- volné prostranství 

- do záchranné cesty (tunelové propojky, 

záchranné chodby a šachty, chráněná úniková 

cesta) 

- do požárně bezpečného prostoru. 

Záchranné cesty se řeší jako samostatné požární 

úseky.  

Záchranné cesty pro osoby se navrhují 

v odstupech max. 300 m, s min. šířkou 2,0 m a 

výškou 2,4 m 

 

 

 

 

11.5.2 

11.5.5 

11.5.7 

11.5.9 

11.6.2 

11.6.3 

Norma je přísnější, 

zásadní změna je ve 

vzdálenosti nouzových 

východů, norma vyžaduje 

po 300 m oproti směrnici, 

která vyžaduje po 500 m. 

+ 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Přístup pro záchranné služby 

Příčné 

propojení mezi 

tunelovými 

troubami 

U dvoutrubních tunelů, kde jsou trouby na 

stejné nebo téměř stejné úrovni po 1500 m. 

2.4.1. U dvoutrubních tunelů a více se zřídí tunelová 

propojka po max. 1000 m. Pokud nelze zřídit, 

musí být zřízeny záchranné chodby (šachty) 

vedoucí na volné prostranství.  

U dvoutrubních tunelů a více se zřídí přibližně 

uprostřed staničení každého nouzového zálivu 

záchranná cesta (do sousední tunelové trouby). 

11.5.6 

11.3.6 

Norma vyžaduje kratší 

vzdálenost mezi 

propojkami, a to po 1000 

m (oproti směrnici, která 

vyžaduje po 1500 m). 

+ 

Střední dělící 

pás 

U dvoutrubních tunelů před každým portálem 

tunelu, pokud je to možné geograficky. 

2.4.2. Musí být před portálem upraven jako zpevněný 

bezbariérový přejezd. 

11.9.4 Směrnice je mírnější, 

vyžaduje u dvoutrubních 

tunelů, pokud je to 

geograficky možné. 

Norma žádné úlevy 

neumožňuje. 

+ 

Nouzové zálivy Zřizují se u tunelů delších jak 1500 m 

s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v 1 

jízdním pruhu po max. 1000 m. 

Není nutné za předpokladu vynaložení 

nepřiměřených nákladů, konstrukční 

nemožnosti, a jestliže se celková šířka rovná 

šířce 1 běžného jízdního pruhu.  

V nouzových zálivech se umisťuje hláska 

nouzového volání. 

2.5.1. 

 

 

2.5.3. 

 

 

 

2.5.4. 

Navrhují se v tunelech, kde nejsou zřízeny 

nouzové pruhy a délka je větší než 1500 m po 

max. 1000 m. 

V ostatních případech na základě hodnocení rizik 

a technicko-ekonomického posouzení.  

 

V nouzovém zálivu se umístí kabina SOS, příp. 

prostor pro technologické vybavení, v blízkosti 

výklenek s požárním hydrantem požárního 

vodovodu.  

Délka nouzového zálivu se navrhuje 40 m, výška 

4,20 m.0 

11.3.1 

11.3.7 

11.3.4 

11.3.5 

Směrnice má mírnější 

požadavky, nemusí se 

zřizovat za určitých 

podmínek. Norma je 

mnohem podrobnější. 

+ 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Odvodnění 

hořlavých a 

toxických 

kapalin 

Pomocí řádně dimenzované kanalizace nebo 

jiných opatření umístěných v příčných 

profilech tunelu. Systém má být navržen tak, 

aby zabránil rozšiřování zápalných a hořlavých 

toxických kapalin uvnitř tunelových trub nebo 

mezi nimi. 

2.6.1. Odvodnění se provádí zpravidla pomocí 

štěrbinových odvodňovacích žlabů podle ČSN EN 

1433, které jsou max. do vzdálenosti 60 m 

opatřeny kanalizačními přepážkami. Odvod 

znečištěných povrchových vod musí být zajištěn 

do záchytné jímky. 

10.2.5 Směrnice definuje obecné 

požadavky, norma je 

mnohem preciznější. 
+ 

Požární 

odolnost 

konstrukcí a 

třída reakce na 

oheň 

Nosné stavební konstrukce zajistí dostatečnou 

úroveň požární odolnosti tam, kde zhroucení 

stavby může mít katastrofické následky. 

2.7. Konstrukce tunelu musí odolávat účinkům požáru, 

aniž by došlo k porušení její funkce z hlediska 

požadovaných mezních stavů požární odolnosti.  

Nosné a nenosné konstrukce: Třída reakce na oheň 

A1 

Povrchové úpravy, obklady a jiné nenosné 

konstrukce: Třída reakce na oheň B, doplňková 

klasifikace s1, d0 a iS=0. 

Obrusná vrstva vozovky u dlouhých tunelů: Třída 

reakce na oheň Bfl a iS=0. 

13.2.1 

 

 

13.2.2 

13.2.3 

Norma je mnohem 

podrobnější. 

+ 

Osvětlení 

Běžné osvětlení V tunelu je zabezpečeno běžné osvětlení 

zajišťující náležitou viditelnost v denní i noční 

době. 

2.8.1. Běžné neboli normální osvětlení zajišťuje zrakové 

podmínky pro účastníky provozu tak, aby při 

vjezdu i výjezdu z tunelu docházelo ke zrakové 

pohodě řidiče.  

Automatická regulace je zabezpečována řídicím 

systémem tunelu. 

 

 

 

12.3.2.1  

 

 

 

12.3.2.2 

Norma je mnohem 

podrobnější. 

+ 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Nouzové 

osvětlení 

Je instalováno, aby v případě výpadku proudu 

zajistilo minimální viditelnost tunelu při 

opouštění vozidel. 

2.8.2. Navrhuje se u tunelů delších než 500 m.  

Dodávku elektrické energie zajišťuje náhradní 

napájení elektrickou energií. 

12.3.3.2  

12.3.3.4 

Stejné požadavky, 

směrnice platí pro tunely 

od 500 m délky. 

 

Nouzové 

únikové 

osvětlení 

Např. světelné označení směru evakuace, které 

je umístěno max. ve výšce 1,5 m, napomáhá 

uživatelům k pěší evakuaci. 

2.8.3. Navrhuje se u tunelů delších jak 300 m.  

Funkce musí být zajištěna při normálním napájení 

a při výpadku náhradním nepřerušeným napájením 

elektrické energie.  

Musí být funkční ve všech způsobech napájení 

tunelu a ve všech režimech provozu tunelu. 

12.3.4.4 

12.3.4.1 

 

 

12.3.4.3 

Směrnice platí pro tunely 

od 500 m délky, norma je 

proto přísnější. 
+ 

Větrání 

Nucený větrací 

systém 

Zavádí se v tunelech delších než 1000 m a 

s intenzitou dopravy vyšší než 2000 vozidel v 1 

jízdním pruhu. 

2.9.2. Vybavují se jím tunely střední (od 500 m délky) 

na základě rizikové analýzy nebo požadavku 

požárně bezpečnostního řešení. A dále tunely 

dlouhé (nad 1000 m délky) s intenzitou dopravy 

vyšší než 2000 vozidel za den v 1 jízdním pruhu. 

Dlouhé tunely s nižší intenzitou na základě 

rizikové analýzy nebo požadavku požárně 

bezpečnostního řešení. 

12.4.3  

12.4.4 

Norma je přísnější. 

+ 

Podélné 

větrání 

Povoleno v tunelech s obousměrným provozem 

nebo s jednosměrným provozem s dopravními 

kongescemi za předpokladu, že analýza rizik 

prokáže přípustnost tohoto větrání. 

2.9.3. Je povoleno v tunelech s obousměrným provozem 

nebo s jednosměrným provozem s dopravními 

kongescemi za předpokladu, že analýza rizik 

prokáže přípustnost tohoto větrání. 

12.4.5 Stejné požadavky.  

Příčné či 

polopříčné 

větrání 

Užíváno v tunelech, kde je nucený systém 

větrání nezbytný a podélné větrání není 

povoleno. V případě požáru musí být tyto 

systémy schopné odsávat kouř. 

2.9.4. Příčné odsávání kouře z tunelové trouby se musí 

zabezpečit v tunelech s nuceným systémem 

větrání, kde není povolené podélné větrání. 

12.4.6 Stejné požadavky.  
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Další opatření Vzduchové a kouřové klapky musí být 

instalovány v tunelech s obousměrným 

provozem delších jak 3000 m a s intenzitou 

dopravy nad 2000 vozidel v 1 jízdním pruhu. 

Jedná se o tunely s řídicím centrem a podélným 

či příčným větráním. Podélná rychlost vzduchu 

je trvale kontrolována a řízení větracího 

systému je regulováno. 

2.9.5. V tunelech s obousměrným provozem delších jak 

3000 m a s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel za 

den v 1 jízdním pruhu musí být podélná rychlost 

vzduchu trvale kontrolována a systém větrání 

odpovídajícím způsobem regulován. 

12.4.7 Stejné požadavky.  

Hlásky 

nouzového 

volání / Kabiny 

SOS 

 

Hlásky nouzového volání se sestávají ze 

schránky na stěně tunelu nebo ve výklenku 

stěny tunelu a jsou vybaveny telefonem pro 

tísňové volání a dvěma hasicími přístroji.  

Jsou umístěny v blízkosti portálů a uvnitř 

tunelu po max. 150 m. 

2.10.2. 

 

 

 

2.10.3. 

Kabiny SOS se umisťují v tunelech delších než 

300 m v blízkosti portálů tunelu, u vstupů/vjezdů 

do záchranných cest a v nouzových zálivech po 

max. 150 m.  

Kabina musí umožnit telefonické spojení, umístění 

poplachových tlačítek, umístění signalizačního 

tlačítka hlásiče EPS, umístění přenosných hasicích 

přístrojů, umístění základního vyprošťovacího 

nástroje. 

V obousměrných tunelech se umisťují kabiny SOS 

v obou stěnách tunelové trouby a na obou stranách 

pozemní komunikace u portálů. Umisťují se vždy 

proti sobě s max. odstupem 20 m.  

Min. plocha kabiny SOS je 1,5m2 a min. výška 

2,25m. 

 

 

 

12.5.2 

12.5.3  

 

 

12.5.4 

 

 

 

 

12.5.6  

 

 

 

12.5.7 

Norma je v tomto bodě 

přísnější než směrnice. 

Operuje s pojmem 

„kabina SOS“, která 

oproti hláskám nouzového 

volání musí být vybavena 

více technickými 

prostředky. Dalším 

rozdílem je délka tunelu. 

Podle směrnice jsou 

hlásky instalovány v 

tunelech od 500 m délky, 

dle normy jsou kabiny 

SOS instalovány 

v tunelech od 300 m 

délky. 

+ 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Zásobování 

vodou 

Zásobování vodou pro hašení je zajištěno pro 

všechny tunely. Hydranty jsou zřizovány 

v blízkosti portálů a uvnitř tunelu v odstupech 

max. 250 m. Není-li zajištěno zásobování 

vodou, je povinnost zajistit dostatečné množství 

vody na hašení jiným způsobem. 

2.11. U tunelů delších jak 300 m se zřizuje požární 

vodovod zavodněný či nezavodněný. 

V blízkosti portálů tunelů delších jak 300 m musí 

být zřízena odběrná místa požární vody vybavená 

nadzemními hydranty B 75, ty musí být napojené 

na potrubí požárního vodovodu. Vzdálenost mezi 

těmito hydranty musí být max. 150 m.  

V tunelových propojkách musí být instalováno 

nezavodněné požární potrubí DN 80 umožňující 

propojení obou tunelových trub. 

13.4.1  

 

13.4.3 

13.4.4 

Norma řeší zásobování 

vodou mnohem 

podrobněji a u tunelů 

délky nad 300 m, zatímco 

směrnice u tunelů delších 

jak 500 m. 
+ 

Dopravní 

značení 

Umístění všech bezpečnostních zařízení 

určených uživatelům tunelu je označeno 

informativními dopravními značkami. 

2.12. Možnost provedení bezpečnostních značek: 

prosvětlené, světloemitující.  

Součástí bezpečnostního značení na čelní stěně 

kabiny SOS musí být výrazné číselné označení a 

výrazný dvojjazyčný varovný text s upozorněním, 

že kabina SOS nesmí být použita jako úkryt před 

požárem. 

Bezpečnostní značky s vyznačením směru úniku 

se umisťují s odstupem max. 15 m, výškově 0,8 m 

až 1,5 m nad povrchem chodníku. 

12.6.1 

 

12.6.5 

 

 

 

 

12.6.6 

Norma je v tomto bodě 

mnohem detailnější. 

+ 

Řídicí centrum Musí být zřízeno ve všech tunelech delších než 

3000 m s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel 

v 1 jízdním pruhu.  

Dozor nad několika tunely může být soustředěn 

do jediného řídicího centra. 

2.13. Řídicí systém musí být zřízen ve všech tunelech, 

které jsou vybaveny regulovaným hlavním 

osvětlením tunelové trouby, nuceným provozním 

větráním nebo zařízením pro odvod kouře a tepla. 

Řídicí centra několika tunelů mohou být 

soustředěna v jednom místě. 

12.11.1  

 

 

 

12.11.3 

Těžko posouditelné, který 

z dokumentů je přísnější, 

každý klade důraz na jiné 

kritéria. 
? 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Systémy 

dohledu 

Tunely s řídicím centrem jsou vybaveny 

videosystémy pro dohled a systémy pro 

automatické zjišťování mimořádných 

dopravních událostí nebo požáru.  

Tunely bez řídicího centra jsou vybaveny 

automatickými systémy zjišťování požáru. 

2.14.1. 

 

 

 

2.14.2. 

Systém videodohledu se instaluje v tunelech od 

kategorie TD-H a výše, pokud se jedná o kategorii 

TD, je pouze doporučen.  

Doporučuje se využít kamer pro sledování 

tunelové trouby pro videodetekci. 

Kamery pro sledování komunikací se umisťují 

zpravidla 50 m až 70 m od portálu tunelové trouby 

ve výšce 5 m až 8 m nad úrovní vozovky. Musí 

umožňovat dálkové ovládání otáčení o 360°, 

transfokaci a musí poskytovat obraz případných 

objektů před portálem tunelu. 

Elektrickou požární signalizací (EPS) musí být 

vybaveny všechny tunely delší jak 300 m. 

12.10.1  

 

 

12.10.5 

 

12.10.7 

 

 

 

 

 

13.8.1 

Směrnice vyžaduje 

videodohled u tunelů 

delších jak 3000 m 

s intenzitou dopravy nad 

2000 vozidel v 1 jízdním 

pruhu., norma hledí na 

bezpečnostní kategorie. 

Lze říct, že norma je 

přísnější, neboť se může 

jednat o tunely kratší 

s menší intenzitou 

dopravy. Norma také více 

řeší technické detaily a 

nutnost EPS u tunelů 

delších jak 300 m. 

+ 

Zařízení pro 

uzavírání 

tunelu 

Tunely delší jak 1000 m jsou vybaveny před 

vjezdem do tunelu světelnou signalizací pro 

případné nouzové uzavření tunelu. Dále mohou 

být použity proměnné dopravní značky a 

zábrany, aby bylo zajištěno dodržení zákazu 

vjezdu.  

Tunely delší jak 3000 m s intenzitou dopravy 

vyšší než 2000 vozidel v 1 jízdním pruhu a 

které jsou vybaveny řídicím centrem, se 

vybavují po 1000 m zařízením na zastavení 

vozidel v případě nouze. 

2.15.1. 

 

 

 

 

 

2.15.2 

Světelné signály s určením pro zastavení dopravy 

se umisťují na vjezdech tunelových trub a rovněž 

u tunelů kategorií TA a TB ve vnitřních řezech 

tunelové trouby ve vzdálenostech 200 m až 500 m.  

Dopravní značka č. C 14a „Jiný příkaz“ s textem 

„Opusť tunel“ ovládaná řídicím systémem je 

umístěna v tunelech s řídicím systémem po max. 

150 m. Značka je oboustranná a prosvětlená. 

12.2.4.2  

 

 

 

12.2.4.9 

Norma je v oblasti světelné 

signalizace přísnější, 

vyžaduje ji v tunelech od 

500 m délky (směrnice od 

1000 m délky), dále uvádí 

jejich rozestupy, směrnice 

nikoliv. 

Směrnice naopak uvádí 

nutnost vybavení tunelu 

zařízením na zastavení 

vozidla, norma nikoliv. 

? 
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KATEGORIE SMĚRNICE 2004/54/ES ODST. NORMA ČSN 73 7507 ODST. KOMENTÁŘ DOPADY 

DO CENY 

Spojovací a 

dorozumívací 

systémy 

Tunely delší jak 1000 m s intenzitou dopravy 

vyšší než 2000 vozidel v 1 jízdním pruhu jsou 

vybaveny zařízením zabezpečující rádiové 

spojení záchranných služeb.  

Úkryty pro evakuované musí být vybaveny 

reproduktory pro předávání bezpečnostních 

zpráv. 

2.16.1.  

 

 

 

2.16.3. 

Je nutné zabezpečit bezdrátové spojení složek IZS, 

příjem alespoň jedné rozhlasové stanice FM, 

zabezpečit alespoň jednu frekvenci pro provozní a 

servisní službu a umožnit provoz alespoň jednoho 

operátora mobilní sítě GSM. 

12.9.1 Bezdrátové spojení složek 

IZS je dle normy nutné 

kdykoliv, směrnice 

vyžaduje rádiové spojení 

záchranných služeb 

v tunelech nad 1000 m 

délky s danou intenzitou 

dopravy. Norma je 

přísnější. 

+ 

Zásobování 

elektrickou 

energií a 

elektrické 

rozvody 

Všechny tunely mají nouzové zásobování 

elektrickou energií.  

Elektrické měřící a řídicí obvody jsou navrženy 

tak, aby jejich místní výpadek z důvodu požáru 

nepostihl nepoškozené obvody. 

2.17.1.  

 

2.17.2. 

Zásobování technických zařízení tunelů 

elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a 

bezpečný provoz dle ČSN 73 0848. Systém musí 

zahrnovat i dodávku energie pro nadzemní 

doprovodné objekty tunelu. 

Kabelové rozvody sloužící pro požárně 

bezpečnostní zařízení musí odpovídat ČSN 73 

0848 a ČSN EN 50266. 

12.12.1  

 

 

 

 

13.7.2  

13.7.3 

Požadavky stejné, norma 

odkazuje na další 

normativní dokumenty. 

 

Tab. č. 9 – Tabulkové porovnání směrnice 2004/54/ES se současnou normou ČSN 73 7507 

Legenda: 

  Mírnější požadavky      - rozdíly vedoucí ke zlevnění 

  Přísnější požadavky      + rozdíly vedoucí ke zdražení 

          ? těžko odhadnutelné 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo analyzovat požadavky požární bezpečnosti u silničních tunelů ve 

světle českých a evropských předpisů ve vztahu k možným úsporným opatřením. Předpisy 

vybrané k tomuto účelu byly následující. Za české byla vybrána norma ČSN 73 7507 

Projektování tunelů pozemních komunikací a za evropské Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely 

transevropské silniční sítě. Vzhledem k tomu, že během zpacování této práce nabyla 

účinnosti nová norma ČSN 73 7507, bylo provedeno porovnání nové normy s předchozí 

(Kap. 7.1, a tabulky č. 3 a č. 6).  

Závěry jednotlivých rozborů ve vztahu k úsporám na silničních tunelech jsou shrnuty 

v následujících bodech. 

Stavební opatření 

 Únikové cesty 

Nouzové pruhy a nouzové chodníky se dle normy navrhují téměř v každém tunelu. 

Směrnice je mírnější. Za předpokladu vynaložení nepřiměřených nákladů, pokud to 

konstrukčně není možný, nebo pokud se jedná o jednosměrný tunel s technickým 

vybavením (sledování, uzavírání pruhů), není nutné zřizovat nouzové pruhy a 

chodníky. Ustanovení směrnice shledávám za vhodnější, není tak striktní. Navrhovala 

bych v případě vynaložení nepřiměřených nákladů návrhy podložit závěry hodnocení 

rizik. 

Nouzové východy směrnice vyžaduje v každém případě, kdy intenzita dopravy 

převýší počet 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu a po max. 500 m. Norma je 

v tomto případě přísnější, vyžaduje záchranné cesty pro osoby v každém případě 

v odstupech po max. 300 m. Normativní požadavek se zcela jistě projeví v ceně. Např. 

u tunelu délky 1500 m by se dle směrnice navrhly 2 nouzové východy, podle normy 4 

východy. Navrhovala bych vzdálenost více přiblížit požadavku směrnice, např. snížit 

odstupy na 400 m, případně prokázat modelem evakuace. 
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 Přístup pro záchranné služby 

Příčné propojení mezi tunelovými troubami směrnice vyžaduje u dvoutrubních 

tunelů po 1500 m. Norma předepisuje tuto vzdálenost na 1000 m. Tak jako 

v předchozím bodě bych navrhovala vzdálenost více přiblížit požadavku směrnice, 

případně prokázat modelem evakuace. Normativní požadavek se zcela jistě projeví 

v ceně. 

Střední dělící pás se dle směrnice zřizuje u dvoutrubních tunelů, pokud je to 

geograficky možné. Norma žádné úlevy neumožňuje, uvádí dále, že před portálem 

musí být střední dělící pás upraven jako zpevněný bezbariérový přejezd. Norma je 

přísnější. 

Zřízení nouzových zálivů je dle směrnice dáno délkou tunelu a intenzitou dopravy 

(tunel nad 1500 m a s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu). 

Podle normy je návrh nouzových zálivů dán pouze délkou tunelu nad 1500 m. Norma 

má přísnější požadavky a udává více technických podmínek. Navíc směrnice připouští 

nezřízení nouzových zálivů za předpokladu vynaložení nepřiměřených nákladů, pokud 

to konstrukčně není možný či jestliže celková šířka tunelu využitelná vozidly, bez 

zvýšených částí a běžných jízdních pruhů se rovná šířce jednoho běžného jízdního 

pruhu. Zřízení nouzového zálivu jistě není finančně jednoduché, v tomto bodě bych 

navrhovala zmírnění normy pro zřízení nouzových zálivů, pokud by mělo dojít k 

vynaložení nepřiměřených nákladů. 

 

V tunelech s větší intenzitou dopravy, kde dochází k dopravním zácpám, samozřejmě 

kratší vzdálenosti únikových východů pomáhají při případném úniku osob či zajišťují 

lepší přístup pro záchranné služby. Propojení mezi tunelovými troubami je jinak 

nákladné u tunelu hloubeného či u tunelu raženého. 
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Technické vybavení 

 Osvětlení 

Nouzové únikové osvětlení se dle normy navrhuje u tunelů délky nad 300 m, 

směrnice platí pro tunely délky nad 500 m, norma má proto přísnější požadavek, 

nicméně tato odlišnost je akceptovatelná. 

 Větrání 

Nucený větrací systém postačí dle směrnice v tunelech delších jak 1000 m a 

s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním pruhu. Podle normy jím musí 

být vybaveny tunely střední (tj. od délky 500 m) na základě rizikové analýzy či 

požárně bezpečnostního řešení. Norma je v tomto bodě přísnější, požaduje nucený 

větrací systém u tunelů délky již od 500 m, avšak ne v každém případě, ale na základě 

rizikové analýzy či požárně bezpečnostního řešení. Tato odlišnost je akceptovatelná.  

Co se týče investičních nákladů, doporučila bych podélné větrání s pevným 

nastavením, které patří mezi nejjednodušší systémy větrání. Jiné to bude u řízeného 

podélného větrání, které je ve srovnání s předchozím mnohem nákladnější, neboť se 

musí brát v úvahu pravidelné zkoušky, kalibrace přístroje apod. 

 Kabiny SOS / Hlásky nouzového volání 

Kabiny SOS musí být dle normy již v tunelech o délce větší než 300 m. Norma dále 

specifikuje, že kabině SOS musí být umístěny poplachové tlačítka, signalizační 

tlačítka hlásiče EPS, základní vyprošťovací nástroj. A dále, že v obousměrných 

tunelech musí být vždy proti sobě s max. odstupem 20 m. Směrnice vyžaduje 

instalování hlásek nouzového volání, a to v tunelech nad 500 m délky. Ty se sestávají 

pouze ze schránky na stěně tunelu či ve výklenku a jsou vybaveny telefonem s dvěma 

hasicími přístroji. Z výše uvedeného je zřejmé, že norma je mnohem přísnější, 

požadované technické vybavení se jistě projeví v ceně. Navrhovala bych minimálně 

v tunelech do 500 m instalování pouze hlásek nouzového volání s telefonem a dvěma 

hasicími přístroji, jak uvádí směrnice. 

 Zásobování vodou musí být dle směrnice zajištěno pro všechny tunely (tj. pro tunely 

delší jak 500 m), přičemž hydranty se zřizují v odstupech max. 250 m. Norma uvádí, 

že u tunelů delších jak 300 m se zřizuje požární vodovod (zavodněný i nezavodněný), 
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odběrná místa požární vody vybavená nadzemními hydranty. Tyto hydranty musí být 

v odstupech max. 150 m. Norma má přísnější požadavky, rozdíl v odstupech hydrantů 

je poměrně velký, např. v tunelu délky 1000 m, bude tunel vybaven dle směrnice 3 

hydranty, dle normy 6 hydranty. Zde by stálo za uvážení, jestli jsou odstupy dle normy 

nutné, zda by nestačila vzdálenost alespoň po 200 m. 

 Systémy dohledu 

Videosystémy musí být vybaveny všechny tunely s řídícím centrem, říká směrnice (tj. 

tunely delší jak 3000 m a s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel v jednom jízdním 

pruhu). Dle normy se systémem videodohledu vybavují tunely zařazené do kategorie 

TD-H a výše či TD (doporučující), což znamená, že se jedná o tunely délky i od 100 m 

s určitou intenzitou dopravy (kategorie TD-H jsou tunely 100 – 300 m s intenzitou 

vozidel nad 15000 za den v 1 jízdním pruhu). Norma dále uvádí technické požadavky 

na kamery a jejich vzájemné odstupy. Tunely bez řídícího centra musí být dle 

směrnice vybaveny automatickými systémy zjišťování požáru (tj. tunely nad 500 m). 

Dle normy se elektrickou požární signalizací (EPS) vybavují všechny tunely nad 300 

m délky. Jak v případě videodohledu, tak v automatických systémech zjišťování 

požáru je norma přísnější. Doporučila bych zvážit nutnost zřízení EPS v tunelech 

délky 300 m – 500 m. Pokud by v těchto tunelech nebyla instalována, značilo by to 

jistou úsporu. 

Detekce kouře založená na viditelnosti v tunelu se ukázala jako nejúčinnější a 

nejspolehlivější, náklady investiční i provozní jsou nízké. 

Detekce požáru kamerami se oproti výše uvedené dá považovat za méně spolehlivou a 

slouží spíše tunelovým dispečerům. [11] 

 

U technického vybavení musíme počítat s pravidelnou údržbou a prohlídkami, což 

také zvyšuje náklady. 

 

 Závěrem lze konstatovat, že česká norma má v určitých kategoriích přísnější 

požadavky než evropská směrnice, které vedou ke zvyšování nákladů a ne vždy vedou ke 

zvýšení bezpečnosti v tunelu. Týká se to především nejmenších délek tunelů, pro které jsou 



84 

stanovovány požadavky požární bezpečnosti. Přísnější je ČSN 73 7507, která stanovuje 

požadavky již od 300 m délky, a mírnější je evropská směrnice 2004/54/ES, od 500 m 

délky. Rozdíl zřejmě vychází z požadavku původní ČSN na maximální vzdálenost 

nouzových východů 300 m. Zaměříme-li se pouze na možnost zvětšení vzdálenosti 

propojek oproti požadavku ČSN, zjistíme, že úspory by byly značné. Vyjdeme- li z 

průměrné ceny 1 běžného metru ražené propojky pro osoby 300-350 tisíc Kč a délky 

propojky 14 – 15 m, vychází náklady na 1 propojku cca 5 milionů Kč. Normy by se 

neměly chápat jako striktní zákony, namísto dodržování normativních dokumentů by bylo 

užitečnější používat hodnocení bezpečnostních opatření pomocí analýzy rizik a následného 

modelování požáru a evakuace, popřípadě propojení modelu požáru s modelem evakuace.  

 Posuzování bezpečnostních opatření lze také uvážit podle nákladů na realizaci a jejich 

přínosů s odhadem na zachráněný život a nákladů na odvrácení škody. Přínosem je určitě 

zaangažování vhodného odborníka s praktickými zkušenostmi ve fázi inženýrské přípravy. 

To vše může ušetřit mnoho finančních prostředků. 
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