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Anotace 

HURBAN, M., Likvidace mimořádných událostí v silničním tunelu, Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014, 39 s. 

 V Bakalářské práci je přiblíţena problematika likvidace mimořádných událostí 

v silničních tunelech. Na začátku práce bude popsáno základní dělení, kategorizace  

a provoz silničních tunelů v ČR. Dále je uveden rozbor statistiky nehodovosti v silničních 

tunelech v ČR. V další části je provedena analýza nasazení sil a prostředků potřebných  

na zásahovou činnost v tunelu Letná v Praze a následuje specifikace sil a prostředků pro 

efektivní pomoc v případě vzniku mimořádné události v tomto tunelu. Závěrem  

je vytvořen návrh opatření na efektivní nasazení sil a prostředků v tunelu. 

Klíčová slova: mimořádná událost; silniční tunel; síly a prostředky; nehoda. 

 

 

 

Annotation  

HURBAN, M., The liquidation of emergency events in road tunnels, Bachelor thesis, 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, 

 In the Bachelor's thesis is approximated the liquidation of emergency events in road 

tunnels. At the beginning of this work will be describe the essential apportionment, 

categorisation and traffic in the road tunnels in the Czech Republic. Further will state an 

analysis of the statistics of accidents in road tunnels in the Czech Republic. In the next part 

is made the analysis of deployment forces and devices needed for the intervention 

activities in Letná in Prague and follows the specification of the forces and device for 

effective assistance in the emergency events in the tunnel. Finally, is created the concept of 

provision for effective deployment of the forces and devices in the tunnel. 

Keywords: emergency event; road tunnel; forces and device; akcident. 
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ČSN Česká státní norma 
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KDP Kyslíkový dýchací přístroj 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

LPG Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn) 

MD - ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

NL Nebezpečná látka 

OA Osobní automobil 

PCO Pult centrální ochrany 

PČR Policie České republiky 

PDZ Proměnné dopravní značení 

PPLA Protiplynový automobil 

TP Technické podmínky 

TSK Technická správa komunikací 

VDP Vzduchový dýchací přístroj 

ZPI Zařízení přenosu informací 
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Úvod 

 Vzhledem ke stále většímu rozmachu silniční dopravy a tím i hustotě silničního 

provozu, stoupá i riziko nehod a MU na pozemních komunikacích. Zvláštními případy jsou 

pak dopravní nehody v silničních tunelech, kde jsou naprosto odlišné podmínky pro 

zvládnutí MU tohoto druhu. Jsem příslušníkem HZS ČR a právě tato problematika,  

se kterou se mohu setkat, mě přiměla k vytvoření Bakalářské práce na toto téma. Likvidace 

a řešení těchto událostí má svá specifika. Vzhledem k omezenému prostoru, horšímu 

odvodu kouře i tepla při poţáru a dalších omezujících faktorech je zde třeba důkladně 

přehodnotit přístup všech zasahujících sloţek IZS
4
. I přes veškeré podmínky kladené  

na zhotovitele a provozovatele tunelů z hlediska bezpečnosti, se nedá těmto MU vyhnout  

a někdy bohuţel mají i tragické následky. Například nehoda v tunelu pod Mont Blankem 

(Francie) kde bylo 39 obětí, autobusu v dálničním tunelu u Sieere (jiţní Švýcarsko)  

22 obětí, nebo poţár havarovaných automobilů v Husovickém tunelu na městském okruhu 

v Brně s jednou obětí a další.  

 Pokud jiţ nehoda nebo MU v silničním tunelu nastane, je důleţité co nejdůslednější  

a nejefektivnější nasazení sil a prostředků k likvidaci události. Cílem této práce  

je specifikace sil a prostředků pro efektivní pomoc v případě vzniku MU v silničním tunelu 

Letná v Praze.   

                                                 

4
 § 2, odst. a), zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému, (integrovaným záchranným 

systémem se rozumí koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací) 
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Rešerše 

Při tvorbě Bakalářské práce jsem pouţil následující literaturu: 

ČSN 737507, Projektování tunelů pozemních komunikací, Úřad pro technickou 

normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, Praha 2013, 52 stran. 

 V této normě jsem nalezl potřebné informace o základním dělení tunelů, zatříďování 

do kategorií, variantách šířkového uspořádání, příčného uspořádání, průjezdních 

prostorech, směrové a výškové vedení komunikací. Dále jsou zde bezpečnostní pokyny  

a zásady poţární bezpečnosti. 

TP 154, Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací, MD-ČR – OI, 2.upravené 

vydání 2009, 117 stran, ISBN 978-80-254-4193-0. 

 Zde jsem čerpal informace týkající se správní dokumentace (evidenční listy, tunelový 

archiv), jakoţto i provozní dokumentace (tunelová kniha, provozní řád, dopravní řád, 

havarijní karty), dále informace o provozu tunelu při určitých stavech, revize, opravy  

a údrţba. Celá kapitola je zde věnována bezpečnosti v tunelech pozemních komunikací.  

MV-GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek poţární ochrany – taktické postupy zásahu, 

metodický list č. 8, Zásah v silničním tunelu, Praha: MV-GŘ HZS ČR, 4 prosince 2006,  

5 s. 

 V tomto metodickém listu jsou specifikována nebezpečí pro zasahující hasiče,  

se kterými se mohou setkat při zásahu, ovlivňující faktory charakteristické pro zásah, 

způsob vedení zásahu, průzkum a očekávané zvláštnosti s komplikacemi při poţáru 

v silničním tunelu. 

TP 89, Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, MD-ČR, třetí upravené 

vydání 2004, 106 stran, ISBN 80-239-0110-9. 

 Vše o podmínkách technologického vybavení tunelů pozemních komunikací pro 

dopravní systém, osvětlení, větrání a další. Dále je zde kapitola o poţárním zabezpečení  

a zásobování elektrickou energií. 
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1 Charakterizace, kategorizace a provoz silničních tunelů 

v ČR 

 V této kapitole je popsáno základní rozdělení a kategorie silničních tunelů dle 

různých kritérií Dále se zde dočteme o dokumentaci, provozu, údrţbě a zabezpečení těchto 

staveb [1, 14, 15]. 

1.1 Charakterizace 

Tunel pozemní komunikace 

 Liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, dálnice, 

nebo místní komunikace), umoţňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením 

horských masivů, vodních překáţek, osídleních oblastí, kulturně-historicky či ekologicky 

cenných území apod. [1]. 

1.2 Dělení silničních tunelů 

 V této kapitole jsou rozděleny silniční tunely dle způsobu výstavby, délky, druhu 

provozu [1]. 

Podle způsobu výstavby: 

a) raţené, 

b) hloubené, 

c) budované zvláštními způsoby výstavby. 

Podle délky: 

a) krátké – délka větší neţ 100 m aţ 500 včetně, 

b) střední – délka větší neţ 500 m aţ 1000 včetně, 

c) dlouhé – délka přes 1000 m. 

Podle druhu provozu: 

a) jednosměrné, 

b) obousměrné. 
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1.3 Kategorizace tunelů pozemních komunikací 

 Bezpečnostní technologické a jiné vybavení tunelů jsou jasně vymezena danými 

dokumenty nelze určit samovolně. Tunely se zařazují do kategorií, kde je zařazení tunelu 

do určité kategorie závislé na délce tunelu a intenzitě dopravy (počet vozidel za den 

v jednom jízdním pruhu) ekvivalentních vozidel za jeden rok [1]. A to přesně stanovuje 

norma ČSN 737507 z prosince 2013 (obr. 1). Oproti předešlé normě 737507 z prosince 

2007 je zde více kategorií. Dle staré normy byly kategorie pouze tři (TA 100-500 m, TB 

500-3000 m, TC nad 3000 m délky). 

a) Kategorie TA, 

b) Kategorie TB, 

c) Kategorie TC-H, 

d) Kategorie TC, 

e) Kategorie TD-H, 

f) Kategorie TD 

 

Obr. 1: Kategorizace tunelů dle délky a počtu vozidel/den [1] 
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1.4 Technologické a bezpečnostní vybavení tunelů 

 Technologické a bezpečnostní vybavení tunelů pozemních komunikací určují jiţ při 

návrhu a následné realizaci Technické podmínky TP 98. Tyto podmínky neřeší stavební 

části tunelu, ale jeho technologické a bezpečnostní vybavení jako je větrání, osvětlení, 

dopravní systém, nouzové telefony, poţární zabezpečení apod. Vlastní bezpečnostní 

vybavení daného tunelu se pak odvíjí dle zatřídění do určité kategorie, jak jiţ bylo řečeno 

v předešlé kapitole.  

 Na (obr. 2) je návrh tabulky, která určuje bezpečnostní vybavení silničního tunelu dle 

zatřídění do nových kategorií. Obsahuje povinné i doporučené vybavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊-  povinné vybavení 

♦-  poţadovaná analýza potřeby a/nebo alternativního řešení s ohledem na bezpečnostní rizika 

 

 Tunelové dílo lze dělit na stavební a technologickou část. Technologie tunelu se dělí 

na tři hlavní celky [15]: 

Obr. 2: Návrh bezpečnostního vybavení tunelu dle kategorie [2] 
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 Dopravní systém 

 Bezpečnostní systém 

 Technická zařízení zabezpečující funkčnost tunelu 

Dále se technologie tunelu se dělí na tyto okruhy [15]: 

1.4.1 Řízení dopravy 

 Dopravní značení: svislé dopravní značení můţe být stálé nebo proměnlivé. Změna 

se u PDZ provádí mechanicky (překlopením), nebo světelně (aktivací světelných elementů 

na matrici) [15]. 

 Světelná signalizace: tato signalizace je důleţitá z důvodu dopravního, ale  

i bezpečnostního. Jedná se o dvoubarevnou soustavu červená/ţlutá (stůj/pozor). Například 

přerušované ţluté světlo varuje, ţe je aktivována kabina SOS, nebo nastala MU. Jsou 

umístěny na portále, nebo dle kategorie i uvnitř tunelu. 

 Světelná signalizace pro jízdu v pruzích: jedná se o červený kříţ, zelené šipky a ţluté 

šikmé šipky. Rozmístněny jsou po 150-300 metrech, nebo na vzdálenost kratší dle potřeby. 

 Zařízení pro provozní informace: ZPI zde je účastníkům provozu poskytnuta aktuální 

informace o zvláštních, mimořádných a havarijních stavech v tunelu. 

 Dopravní zařízení: další zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu v tunelu  

a navazujících komunikací. Jsou to reflexní elementy (dopravní knoflíky, odrazky, 

směrové sloupky), zařízení pro měření výšky vozidel, mechanické zábrany (závory). 

 Metody zjišťování událostí: jsou metody pro vyhodnocení nehod nebo zastavení 

vozidel. Metoda zaloţená na dopravních detektorech a metoda videodetekce. 

1.4.2 Osvětlení tunelu 

 Osvětlením tunelu se zajišťuje v průběhu dne i noci bezpečnost, plynulost a zrakovou 

pohodu účastníků provozu. Nejnáročnější je osvětlení tunelu ve dne, při ostrém slunci. 

Celý systém je rozdělen na pásmo příjezdové, prahové, přechodové, vnitřní a výjezdové 

(obr. 3). Kaţdé pásmo se vyznačuje určitým jasem a přechod z jednoho pásma do druhého 

by měl být co nejplynulejší. 
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Obr. 3: Pásma osvětlení tunelu [15] 

Osvětlení se dále dělí na denní, v noci a nouzové.  

 Denní osvětlení: musí zabezpečit přechod z příjezdového pásma o velkém jasu přes 

prahové a přechodové pásmo, do vnitřního pásma se sníţeným jasem. Ve výjezdovém 

pásmu se naopak jas zvyšuje, aby nedošlo k oslnění při výjezdu z tunelu. 

 Osvětlení v noci: pokud se do tunelu vjíţdí z osvětlené komunikace, tak úroveň jasu 

musí být nejméně stejná jako na této komunikaci. Pokud se vjíţdí z neosvětlené 

komunikace, je úroveň stanovená. [15].   

 Nouzové osvětlení: se zřizuje pro pouţití ve zvláštním a nouzovém reţimu. Nejhorší 

situace nastane při výpadku normálního napájení. Je nezbytné, aby normální osvětlení 

zůstalo v provozu, nebo aby náhradní osvětlení sepnulo ihned po výpadku dodávky 

energie. Členění je na (obr. 4).  

 Nouzové únikové osvětlení tunelu: vlivem poţáru a velkého vývoje kouře, bývá 

osvětlení pod stropem někdy neúčinné. Při sníţené orientaci není zcela jasné vedení 

únikové cesty, a proto se v tunelu zřizuje nouzové osvětlení nechráněných únikových cest 

v tunelové troubě.  Osvětlení je umístěno nad úrovní únikové komunikace ve výšce  

0,8 – 1 m maximálně. 
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Obr. 4: Schéma nouzového osvětlení tunelu [15] 

1.4.3 Provozní větrání tunelu 

 Účelem je zabezpečit koncentraci škodlivin v tunelu na přípustné hygienické normě, 

sníţit účinky tepla i kouře při případném poţáru a řízení rozptylu škodlivin do okolí tunelu. 

 Přirozené větrání: nevyţaduje ţádné přídavné technické vybavení. Proudění  

je zajištěno na základě rozdílných hodnot teploty a tlaku na opačných portálech tunelu  

a pístovým efektem způsobeným projíţděním vozidel. 

 Podélné větrání: je zabezpečeno proudovými ventilátory a efektivnější pouţití  

je většinou pro troubu s jednosměrným provozem (obr. 5, 6). 

 

Obr. 5: Podélné větrání s proudovými ventilátory [15] 

 

Obr. 6: Podélné s pomocí komínů [15] 

 Polopříčné větrání: přídavný vzduch je přiváděn separátním kanálem po délce tunelu 

a je odváděn vyústky v tunelové troubě. V případě poţáru se pouţije přívodní část opačně. 
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Pak se tudy budou odvádět kouř, teplo a zplodiny (obr. 7). Toto zajistí reverzní chod 

ventilátorů [15].  

 

Obr. 7: Polopříčné větrání [15] 

 Příčné větrání: čerstvý vzduch „Z“ je přiváděn separátním distribučním kanálem 

vespod a kontaminovaný vzduch je odváděn sběrným kanálem v horní části „A“ (obr. 8). 

 

Obr. 8: Větrání příčné [15] 

1.4.4 Bezpečnostní vybavení a bezpečnostní stavební úpravy 

 Bezpečnostní stavební úpravy zahrnují nouzové pruhy, nouzové zálivy, otáčecí 

zálivy a únikové cesty v tunelu. Bezpečnostní vybavení jsou závislá, na zatřídění tunelu  

do kategorie viz kap. 1.3. Patří sem hlásky nouzového volání, kabiny SOS, telefonní 

spojení a poplachová tlačítka. 

 Hláska nouzového volání: stojan, nebo nástěnná skříňka umístěná mimo dosah hluku 

a slouţí k navázání nouzové nebo provozní komunikace s dispečerem dopravy v tunelu. 

Disponují verbálním spojením i nouzovými tlačítky. 

 Kabina SOS je vlastně hláska umístněná v uzavřeném prostoru, kde jsou další prvky 

bezpečnostních opatření. Do vybavení SOS skříně patří např. hasicí přístroj, páčidlo, 

motykosekera. Dále jsou vybaveny poplachovými tlačítky s piktogramy. Vstup do kabiny 

SOS je signalizován ţlutým přerušovaným světlem nad výklenkem, nebo kabinou a systém 

TV přenosu se zaměří na toto místo (obr. 9, 10). Kabina není odvětrávána.  
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Obr. 9: označení kabiny SOS [15] 

 

Obr. 10: Vstup do SOS kabiny [3] 

 Telefonní spojení: bude uskutečněno automaticky po zvednutí sluchátka na hlásce, 

nebo vstupem do SOS kabiny. 

1.4.5 Spojovací a dorozumívací zařízení 

 Radiové spojení: v případě zásahu umoţní spojení sloţkám IZS, nebo pro usnadnění 

dorozumívání servisním skupinám. 

 Ozvučovací zařízení: tímto zařízením můţe dispečer dopravy předávat informace  

a instrukce uţivatelům tunelu, a to hlavně v případech mimořádných stavů, nebo pomalu 

jedoucích kolon.  
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1.4.6 Požární zabezpečení 

 Celé zabezpečení se skládá ze systému EPS a hasicího zařízení. Veškeré systémy  

a zařízení musí být schváleny a splňovat podmínky daných norem. 

 Systém EPS: ústředna EPS se nachází na bezobsluţném velínu tunelu a je propojena 

s dispečerským stanovištěm zařízením dálkového přenosu. Ústředna musí být propojena  

i na PCO OS HZS. V systému se nacházejí tlačítkové hlásiče požáru, které jsou umístěny 

na všech kabinách SOS, nebo na stěnách těchto kabin. Automatické hlásiče požáru  

se pouţívají liniové, které reagují na absolutní hodnotu teploty a její nárůst v závislosti  

na čase. Tyto hlásiče jsou umístěny nad průjezdným prostorem pod stropem a v přilehlých 

technologických prostorech. Automatická detekce kouře jsou senzory pro měření opacity
5
  

a mají velký význam pro identifikaci poţáru. Je nutné je kombinovat s hlásiči poţáru. 

Pokud slouţí jako identifikace poţáru, jejich vzdálenost má být do 300 m.  

 Hasicí zařízení: mezi toto zařízení patří přenosné hasicí přístroje, které jsou po dvou 

kusech umístěny v kaţdé SOS kabině. Dále sem patří požární vodovod, který musí 

dosáhnout tlaku nejméně 0,6 MPa a max. 1,2 MPa. Musí být opatřen proti zamrznutí. 

Hydranty jsou umístěny ve výklenkách ostění na pravé straně ve směru jízdy.  

 Technická dokumentace a DZP: u tunelů se zvýšeným a vysokým poţárním 

zatíţením se musí vypracovat dle vyhlášky 246/2001 Sb. dokumentace poţární ochrany. 

Základní částí je dokumentace zdolávání poţárů, coţ jsou zásady pro rychlé a účinné 

zdolání poţáru, záchranu osob a majetku. 

1.4.7 Systém videodohledu 

 Televizní dohledový systém: je důleţitá součást sledování dopravy a nezbytná součást 

při řešení MU. Kamerový systém se pouţívá uvnitř i vně tunelu. Pokrytí musí poskytnout 

přehled o celém komplexu tunelu, o jeho příčném i podélném uspořádání, o všech pruzích, 

nouzových zálivech a situacích kolem nouzových hlásek i kabin SOS (obr. 11).  

Kamery v tunelové troubě mohou být barevné i černobílé a jsou instalovány od 50  

do 100 m. Kamerový systém má svojí ústřednu, která je propojena s různými 

bezpečnostními prvky, jako jsou hlásiče poţáru nebo kabiny SOS [15]. 

                                                 

5
 Opacita- schopnost pohlcovat světelné záření, neprůhlednost, resp. průhlednost těles nebo ovzduší. 
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Obr. 11: Systém videodohledu [15] 

1.4.8 Řídicí systém 

 Řídicí systém: regulovaná soustava tvořená senzory jednotlivých funkčních celků 

snímajících mnoţinu vstupních parametrů a akceptory, coţ jsou výstupní členy 

zprostředkující styk s řidiči a zajistí vhodné chování technologie [15]. Schéma (obr. 12). 

 

Obr. 12: Jednoduché schéma řídicího systému [15] 

 Senzory: dopravní (intenzita dopravy, rychlost vozidel atd.), bezpečnostní (indikace 

poţáru, tlačítka atd.), fyzikální (koncentrace škodlivin, teploty, tlaku, jasu aj.)  

a technologické (klapky, stavy čerpadel atd.). 

 Aktory: proměnné dopravní značky, světelné signály, zařízení provozních informací, 

ovládání kamer, ozvučovací zařízení atd. 

1.4.9 Zásobování elektrickou energií 

 Komplex tunelu je zásobován elektrickou energií z rozvodné sítě, popř. vlastním 

nezávislým záloţním zdrojem. Záloţní zdroj musí v případě potřeby zajistit dodávku 

elektrické energie pro zajištění provozu bezpečnostních a poţárních zařízení. Napájení 

poţárně bezpečnostních zařízení je řešeno jiţ v poţárně bezpečnostním řešení tunelu. 

Detailní rozpracování dodávky elektrické energie nalezneme v TP 98 [15]. 
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1.5  Provoz, správa, údržba, opravy a kontroly silničních tunelů 

1.5.1 Provoz tunelů 

 Provozovatel a správce silničního tunelu je povinen mít provozní dokumentaci, 

kterou tvoří všeobecně platné základní dokumenty. Zde se upravují organizace, vztahy  

a činnosti v rámci provozování tunelu. Dokumentace je uloţena na dispečinku u správce  

a provozovatele tunelu. Vymezuje podrobně veškeré činnosti při moţných provozních 

stavech tunelu a to standardním, zvláštním nebo mimořádném. Vlastní provozní 

dokumentaci pak tvoří - bezpečnostní dokumentace, tunelová kniha, dopravní řád, 

provozní řád a havarijní karty [14]. 

 Bezpečnostní dokumentace: má textovou i grafickou podobu a zpracovává se pro 

jednotlivé fáze výstavby i provozu. 

 Tunelová kniha: komplexní a ucelený přehled o tunelu, jeho stavební i technologické 

části, kabeláţ, rozmístnění zařízení, řády pro opravy a údrţbu. Dále je zde stanoven návod 

pro zlepšování kvalit dispečerů a operátorů.  

 Dopravní řád: základní dokument o provozování dopravy v tunelu. Stanovuje 

omezení, výluky a všechny moţné varianty provozu tunelu. Je vypracován pro všechny 

moţné stavy, které mohou v tunelu nastat a to standardní, zvláštní a mimořádný. 

 Provozní řád: základní dokument o stavební a technologické části tunelu a vymezené 

části komunikací před a za tunelem. Je taktéţ vypracován pro všechny tři stavy, které 

mohou v tunelu nastat. 

 Havarijní karty: přejímají zásady dopravního a provozního řádu, jsou doplněny 

kapitolami z bezpečnostních a strategických dokumentů a řídí postupy dispečerů  

a operátorů. 

 Provozní dokumentace by měla být stručná a přehledná, musí obsahovat veškeré 

potřebné informace slouţící dispečerovi k jednoduchému a úplnému ovládání a řízení 

tunelu. Kaţdý operátor nebo dispečer, který se přímo i nepřímo podílí na řízení tunelu, 

musí být s dokumentací prokazatelně seznámen a patřičně ji ovládat. 
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1.5.2 Správa tunelů 

 Základním podkladem pro správu tunelů silniční komunikace je správní 

dokumentace. Uloţena je u správce objektu a zakládána je ve chvíli zpracování prvních 

studií vedoucích ke vzniku nového tunelu. Účelem správní dokumentace je evidence, 

archivace, doloţení majetkových a stavebních práv, záznamy o změně objektu, podklady 

pro opravy a údrţbu, dokumentace technického stavu a péče o majetek. Správní 

dokumentace je sloţena z několika částí [14]:  

 Evidenční listy, tunelový list: základní evidenční dokument tunelu, kde nalezneme 

správní, technické, evidenční, nebo ekonomické údaje. Obsahuje textovou a grafickou část 

s náčrtem tunelu a jeho přilehlých částí. 

 Pasport tunelu: jedná se o výběr výkresů skutečného provedení, pro časté pouţití 

opatření, která provádí správa tunelu. Dokumentace je uchovaná v digitální a tištěné formě. 

Patří sem situační výkres tunelu s nejbliţším okolím, technologické schéma, půdorys, 

příčné a podélné řezy tunelu s propojkami a chodbami, výkres dispečinku a další, které 

uzná správce za vhodné. 

 Tunelový archív: o kaţdém tunelu na dálnici, silnici a místní komunikaci se vede 

vlastní archivní sloţka. Je opatřena evidenčním číslem a názvem tunelu. Do archivních 

vloţek patří provozní dokumentace, evidenční listy, díl právní, díl technický a stavební. 

Dále se uchovává obrazová dokumentace, zkoušky stavebních hmot, záznamy o opravách, 

údrţbě, prohlídkách, revizích, a kontrolách provozuschopnosti. 

 Historický archív: je samostatná sloţka archivu, kde se uchovávají doklady  

o zrušených částech tunelu, součástí a příslušenství. 

 Knihovna předpisů: seznam odkazů na normy, předpisy apod. pro navrhování, 

stavbu, provoz, evidenci a správu údrţby. Odkazy platné i neplatné (dřívější). 

 Tunelová mapa: zde jsou tunely zakreslené v určité lokalitě (silničním tahu, nebo 

aglomeraci) v příslušném měřítku. 
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1.5.3 Údržba, opravy a kontroly 

 Správce komunikace odpovídá za zajištění provozu, údrţby a opravy tunelů, které 

jsou součástí pozemní komunikace, pokud tyto povinnosti nepřevedl na jiný subjekt. Cizí 

zařízení a inţenýrské sítě vedené tunelem zajišťuje vlastník, nebo správce těchto zařízení. 

Základní činnosti pro správu, údrţbu a opravy jsou kontroly, prohlídky, revize a kontroly 

provozuschopnosti, měření diagnostických průzkumů, údrţba, opravy, rekonstrukce  

a odstranění následků havárií a poruch. Z hlediska organizačního a personálního 

zabezpečuje provoz obsluha na dispečerském stanovišti. Stanoviště se dělí: 

 Místní tunelový bezobslužný dispečink u tunelu: základní pracoviště pro testování, 

parametrizace softwaru, údrţba technologických zařízení a řídicího systému bez nutnosti 

komunikace s oblastním dispečinkem. Obsluhu zajišťuje operátor z oblastního dispečinku, 

nebo velitel zásahu při MU. 

 Oblastní dispečink pro řízení tunelu: pracoviště o několika místnostech s veškerým 

technologickým vybavením a sociálním zázemím pro operátory (operátor dopravy), 

dispečery (dispečer technologie) a příslušníka HZS ČR v případě nutnosti jeho přítomnosti 

při MU. 

 Základní dokumenty pro kontroly, prohlídky, revize, údrţbu a opravy tunelu  

si objednatel zajistí u zhotovitele a jsou to: 

 Řád provádění prohlídek a kontrol: do tohoto řádu spadají provozní prohlídky, běţné 

prohlídky, hlavní prohlídky, mimořádné prohlídky, kontrolní prohlídky tunelu, posouzení 

stavu tunelu a měření s diagnostickým průzkumem. 

 Řád provádění revizí a kontrol provozuschopnosti: v tomto řádu je určeno, kdo 

kontrolu vykonává, rozsah, intervaly a dokumentaci kontrol. Jedná se zejména o revize 

strojních, zdvihacích, elektrických a poţárně bezpečnostních zařízení. Protokol  

se archivuje. 

 Řád provádění údržby a oprav: zde jsou vypracovány předpisy, postupy, návody pro 

různé typy údrţby a oprav. Údrţba tunelu se dělí na údrţbu stavebně technologické části, 

technologických zařízení a údrţbu systému vnějších vazeb. Podrobný rozsah údrţby, 

oprav, kontrol a revizí není předmětem této práce a lze nalézt v daném předpisu [14].  
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2 Rozbor statistiky MU v silničních tunelech v ČR  

 Rozbor statistických údajů bude zaměřen na celou ČR v období od roku 2009,  

aţ do roku 2013. Zajímavostí ve zjištěných údajích a datech je, ţe se veškeré mimořádné 

události v daném období odehrály v Praţských tunelech. Jedná se o tunely Strahovský, 

Chloupický, Lochkovský, Mrázovka, Letenský, Těšnovský a Zlíchovský. Praha je město 

s nejvyšším počtem tunelů pozemních komunikací v ČR, je zde nejvyšší hustota provozu  

a tím pádem i nejvyšší pravděpodobnost MU. Mimořádné události budou rozděleny dle 

druhu na poţár (pokud vznikl poţár následkem dopravní nehody, není jiţ událost 

započítána do dopravních nehod), dopravní nehoda, únik nebezpečných látek a technická 

havárie [12, 16]. Celkový počet MU za jednotlivé roky ve sledovaném období je moţno 

vidět na následujícím obrázku (obr. 13).  

 

Obr. 13: Celkové počty MU v jednotlivých letech. 

Na následujícím obrázku (obr. 14) můţeme vidět graf s různými druhy MU, které se staly 

v určitých letech na území ČR. V roce 2010 není zaznamenána ţádná technická havárie 

 a v roce 2011 ţádný únik NL. Oproti tomu poţáry ač v menší míře se vyskytují kaţdý rok. 
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Obr. 14: Znázornění počtů a druhů MU v jednotlivých letech 

 V následující tabulce jsou pro názornost uvedeny počty druhů MU v jednotlivých 

tunelech pro dané období 2009-2013 (tab. 1). 

Tab. 1: Počty MU v jednotlivých tunelech dle druhu MU 

Tunel Požár Dopravní nehoda Únik NL Technická 

havárie 

Strahovský 4 11 1 4 

Lochovský 1 7 2 3 

Mrázovka 0 5 0 2 

Letenský 1 3 1 0 

Těšnovský 0 5 3 3 

Zlíchovský 0 20 1 1 

Chloupický 1 4 0 3 
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3 Analýza sil a prostředků potřebných na zásahovou činnost 

 v silničním tunelu Letná v Praze 

3.1  Letenský tunel 

 Letenský tunel se nachází v Praze 7 a spojuje nábřeţí kpt. Jaroše (obr. 15) s ulicí Nad 

Štolou (obr. 16), která ústí do křiţovatky ulic Milady Horákové, Veletrţní a Korunovační. 

Jeho výstavba trvala bez dvou dnů přesně čtyři roky a zprovozněn byl 26 září 1953.  

Po Vyšehradském a Ţiţkovském tunelu se jde o třetí nejstarší Praţský tunel a vzhledem  

ke skalnatému podloţí se jednalo o jednu z nejnáročnějších staveb své doby. Byl 

vybudován bez jakýchkoli technologií. V roce 1968 se z důvodu špatného ovzduší 

vybudovala šachta se strojovnou a umístnily se zde ventilátory. V šachtě byl také zřízen 

dispečink. Po povodních 2002 byl tunel kompletně zrekonstruován. Kostky, které tvořily 

vozovku, nahradil asfalt a byla zhotovena druhá šachta s ventilátorem pro lepší  

odvod zplodin [9, 10,]. Dále byl tunel vybaven veškerým potřebným technickým  

i bezpečnostním zařízením.  Dohled a správa tunelu náleţí TSK Praha se sídlem  

na Strahově, kde je i dispečink.  

 

Obr. 15: Vjezd do tunelu z nábřeţí kpt. Jaroše [9] 

 Zajímavé u tohoto poměrně krátkého tunelu je, ţe převýšení od jiţního k severnímu 

portálu je 23 m. I tak lze za určitých podmínek regulovat proudění škodlivin a při poţáru  

i odvod tepla a kouře. 
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Obr. 16: Vjezd do tunelu z ulice Nad Štolou [9] 

3.2  Technická data a vybavení tunelu Letná 

 Jedná se o tunel raţený, krátký (300 – 500 m), s jednou troubou a obousměrným 

provozem. Tunelová trouba je 9 m široká, má podélný způsob větrání a její výška činí  

4,8 m. Větrání zajišťují 4 ventilátory, které mají moţnost i reverzního chodu, pro 

usměrnění odvodu zplodin hoření, při případném poţáru. Jsou ovladatelné místně 

z řídícího velínu v 1PP v ul. Kostelní, nebo dispečerem z velínu v Praze 6 ul. Šermířská, 

kam je sveden i videodohled. U vstupu do místního řídícího velínu (přístup z ul. Kostelní) 

je klíčový trezor PO. Na oba velíny je vyvedená i EPS tunelu. Dále jsou v tunelu  

ve vzdálenosti 250 m dvě odtahové šachty s ventilátorem. Tunel je rozdělen na 4 úseky, 

kdy odvod zplodin hoření je pro kaţdý úsek specifický. Co se týká poţární vody, jsou zde 

instalovány tři vnitřní hydranty C52. Kaţdá MU, nebo jiné nebezpečí se dá nahlásit 

z „SOS“ skříně, které jsou zde celkem tři [6]. 

 Délka tunelu 440 m 

 Výškové převýšení 23 m 

3.3  Nebezpečí a rizika při MU v silničním tunelu 

 Mimořádné události a obzvláště poţáry v silničních tunelech mají svá specifika  

a nepříznivě ovlivňující faktory pro zásah sloţek IZS. Je zde velký předpoklad akumulace 

vysokých teplot (v extrémních případech i kolem 1000 °C) a rychlého šíření zplodin 

hoření. Na následujících obrázcích (obr. 17, 18, 19) a v tabulkách jsou uvedeny hodnoty 

těchto veličin. U šíření kouře jde o skutečně zjištěný průběh při poţáru dvou OA  

a rychlosti proudění vzduchu 2       [15]. 
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Obr. 17: Hodnoty teplot v pásmech hoření při poţárech [15] 

 

Obr. 18: Tepelné výkony při specifikovaných poţárech [15]  

 

Obr. 19: Časový průběh obvyklého zakouření tunelu při poţáru [15] 

 Hasiče jako první zasahující sloţku IZS budou očekávat při poţáru v tunelu 

následující komplikace. Bude zde velmi malá viditelnost (pokud jiţ nebude spuštěno 

odvětrání, nebo usměrnění toku zplodin hoření), vysoké teploty mohou zapříčinit 

odprýskávání betonových konstrukcí. Bude zde zřejmě nepřehledná situace spojená 

s velkým počtem vozidel, osob a s tím spojený omezený pohyb zasahujících i jejich 

techniky. Transport zraněných bude pravděpodobně na velkou vzdálenost, a proto velitel 

zásahu bude muset počítat s větším počtem nasazených sil a prostředků, jakoţto  



29 

 

i s vyčerpáním zasahujících. Při MU tunelu bude také omezené spojení radiostanicemi. 

Nelze vyloučit ani přítomnost vozidel na LPG.  

 Přímo specifikovaná nebezpečí dle metodických listů Bojového řádu [11] : 

 nebezpečí fyzického vyčerpání 

 nebezpečí intoxikace 

 nebezpečí ionizačního záření 

 nebezpečí opaření  

 nebezpečí popálení 

 nebezpečí na pozemních komunikacích 

 nebezpečí přehřátí 

 nebezpečí psychického vyčerpání 

 nebezpečí výbuchu 

 nebezpečí zřícení konstrukcí 

 nebezpečí ztráty orientace 

 nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 

3.4  Analýza nasazení sil a prostředků při MU v tunelu Letná 

 Analýza neboli rozbor nasazení sil a prostředků bude proveden na poţár 

dodávkového automobilu Fiat Ducato v plném rozsahu (zasaţen poţárem bude celý 

automobil). Místo MU se nachází 200 m od jiţního portálu tunelu, viz situace v příloze A. 

Ventilační systém tunelu bude nastaven tak, ţe odvod kouře a zplodin hoření, bude 

směřován do ventilačních šachet přibliţně uprostřed tunelu viz příloha A.  

3.4.1 První varianta výpočtu sil a prostředků pro požár DA 

 Výpočet bude proveden na plochu hořícího automobilu, dle základních principů 

poţární taktiky [5, 8]. 

Fiat Ducato – rozměry vozu [4]: 

 Nejprve si vypočteme plochu hašení   . Jak jiţ bylo řečeno, automobil bude zasaţen 

poţárem celý, proto plocha poţáru bude rovna ploše hašení:   

   = d   š = 6   2 = 12  
  (3.4.1.1) 
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   - plocha hašení 

d  - délka vozidla 

š  - šířka vozidla 

 Tím byla určena plocha hašení a dále bude nutné stanovit mnoţství vody dodávané 

na tuto plochu [8]: 

 =    .     = 12 . 11,1 = 133,2        (3.4.1.2) 

Q – mnoţství vody 

   - plocha hašení 

   - intenzita dodávky vody na plochu poţáru [8] 

 V tuto chvíli je zřejmé, jaký průtok vody bude potřeba k hašení dané plochy poţáru. 

Dále bude stanoven počet proudnic potřebných k hašení. Nebude zde brána v úvahu 

proudnice C52, která byla jiţ s jistotou ve většině profesionálních jednotek nahrazena 

modernějšími modely. Zvolena bude kombinovaná proudnice C52 Galaxie, kde si můţe 

zasahující hasič volit nejen průtok vody, ale i plný, roztříštěný, nebo clonový proud [7].  

    = 
 

   
 = 
   

   
 = 0,6 = 1 ks 

(3.4.1.3) 

    - počet proudnic 

Q    - dodávané mnoţství vody na plochu 

    - průtok jednou proudnicí,          

 Nyní bude proveden zpětný výpočet skutečně dodávané vody. Výsledný počet 

proudnic krát jejich průtok: 

   =     .     = 1.220 = 220          (3.4.1.4) 

 Jiţ je určen skutečný potřebný průtok vody a je nutné zjistit potřebný počet 

automobilových stříkaček. Jedná se o poţár v Letenském tunelu a k jiţnímu portálu tunelu 

bude vyslána CAS 24 /2500/200 – S 1 Z s posádkou 1+5. Průtok vody na čerpadle při sací 

výšce 3 m a tlaku 0,8 MPa je 2400 l/min [7]. Pak počet strojů bude [8]: 

    = 
  

        
 = 

   

         
 = 0,12 = 1 ks 

(3.4.1.5) 

 Celkový počet hasičů lze zjednodušeným výpočtem zjistit takto: 
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  = 1,25.        = 1,25.2.1 = 2,5 = 3 osoby (3.4.1.6) 

     - počet hasičů k proudnici  

    - počet proudů určitého typu 

 

 Tímto výpočtem je zjištěno, ţe na uhašení daného dodávkového automobilu bude 

stačit CAS 24/2500/200 – S 1 Z s druţstvem 1+5. K hašení, se pouţije jeden C proud  

a druhý jako záloţní (v případě záloţního proudu + 2 hasiči).  

3.4.2 Druhá varianta výpočtu sil a prostředků pro požár DA 

 Druhá varianta bude provedena na základě výpočtu přerušení hoření chladícím 

výkonem vody. Pro přerušení hoření difuzních plamenů je nutné odebrat 30-35% 

reakčního tepla
6
. DA má vyzářený tepelný výkon 15-20 MW [15]. Při úvaze nejhorší 

varianty poţáru, bude muset chladící výkon vody odebrat 7 MW z celkových 20 MW. 

Chladící výkon vody při průtoku 200 l/min je 7,2 MW a proto musí být splněna tato 

podmínka [13]: 

Q ≤     (3.4.2.1) 

      7 ≤ 7 2 

Q tepelný vyzářený výkon 

    chladící výkon vody při průtoku 200 l/min 

 Podmínka je splněna a dále pouţijeme jiţ upravenou (odvozenou) rovnici pro 

potřebný průtok vody. Zde se bude pracovat s veličinami, jako jsou teoretická chladící 

kapacita vody a efektivita hašení [13]. 

 
     

    
    

    
       
           

   
    
    

              
 (3.4.2.2) 

   potřebný průtok vody 

Q vyzářený tepelný výkon 

      teoretická chladící kapacita vody (pro difuzní plamen aţ 10,8) 

  efektivita hašení  

                                                 

6
 reakční teplo – teplo uvolněné, nebo spotřebované chemickou reakcí  
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 Výsledným potřebným průtokem vody 194,4 l/min bylo zjištěno, ţe k hašení bude 

také potřeba jeden C proud, nebo vysokotlaký proud s průtokem 200 l/min, tedy CAS 

24/2500/200 – S 1 Z s druţstvem 1+5. To potvrdilo předešlý výpočet (3.4.1.4), kdy 

skutečný průtok vyšel 220 l/min.  

3.4.3 Specifikace sil a prostředků pro celkové zajištění efektivní pomoci v případě 

vzniku dané MU v tunelu Letná 

 Doposud byla v rozboru dané MU zmínka pouze o hašení automobilu. Je třeba si ale 

uvědomit, ţe nebezpečí pro osoby vyskytující se v daný čas v tunelu nejsou pouze 

plameny. Daleko větší nebezpečí pro osoby na místě zásahu vyplývají z dalších jevů 

provázejících hoření. Zejména kouř a naakumulované teplo budou závislé také  

na různorodosti nákladu ve vozidlech. Moţná následná panika osob také můţe nepříznivě 

ovlivnit činnost jednotek na místě zásahu. Proto pro zvládnutí a řešení této MU rozhodně 

nemusí stačit 1 x CAS 24/2500/200 S 1 Z s druţstvem 1+5. 

 Po konzultaci s KOPIS HZS ČR PRAHA bude k případu poţáru dodávkového 

automobilu v tunelu Letná vyslán výjezd v tomto sloţení: 

HS1 - 2x CAS 24/2500/200 - S 1 Z s druţstvem 1+5 

HS3 - 2x CAS 24/2500/200 - S 1 Z 1+5 

  1x CAS 30/11000/1000 s posádkou 1+1 

HS2 - 1x PPLA s druţstvem 1+1 

Další scénář by mohl být následný. 

 Obě druţstva z HS1 budou vyslány k jiţnímu portálu tunelu, viz situace v příloze A. 

První druţstvo zahájí průzkum, najíţdí do tunelu a následně hasí, druhé druţstvo dle 

situace zahájí evakuaci osob, další průzkum, nebo vyčká v záloze.  

 Všechna druţstva z HS3 najedou k severnímu portálu tunelu z ulice Nad Štolou. 

První druţstvo zahájí průzkum, a druhé druţstvo vyčká dalších rozkazů velitele dle dané 

situace. Druţstvo s cisternou vyčká rozkazů také dle situace. 

 PPLA z HS2 najede k portálu dle dané situace na místě zásahu (rozhodne velitel 

zásahu), pravděpodobně k jiţnímu portálu tunelu. Vzhledem k podmínkám při poţáru 

v tunelu je PPLA rozhodně namístě.  



33 

 

 Vzhledem k počtu jednotek se na místo MU dostaví velící důstojník směny a popř. 

převezme velení. Dále na místě bude zasahovat PČR, která bude usměrňovat dopravu  

u obou portálů tunelu. Výsledné síly a prostředky jsou specifikovány v tabulce (Tab. 2). 

Tab. 2: výsledné celkové síly a prostředky 

Počet Druh vozidla posádka příslušníků 

HZS celkem 

4 x CAS 24/2500/200 S 1 Z s druţstvem 1+5 5 + 1 24 

1 x CAS 30/11000/1000 1 + 1   2 

1 x PPLA 1 + 1   2 

1 x Velitelský vůz 1 + 1   2 

Celkem  7 30 
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4. Návrh opatření na efektivní nasazení sil a prostředků pro 

 zásah v tunelu 

 Navrhnout opatření pro zefektivnění nasazení sil a prostředků pro zásah v tunelu  

je poměrně sloţité. Nejprve je třeba si přiblíţit pojem „efektivní nasazení“. Zde nebude 

myšleno zefektivnění ve smyslu ušetření financí z důvodu nevyslání navrţených sil  

a prostředků, které by mohlo při domyšlení dané situace do důsledku mít i tragické 

následky, ale spíše zváţit nasazení pouţité techniky a prostředků.  

 Velmi důleţité při zásahu v tunelu bude spojení. Zde bych jako jedno z opatření 

navrhnul pouţití digitálních kapesních radiostanic. Tím by se měla vyřešit bezproblémová 

komunikace mezi zasahujícími jednotkami. 

 Při poţáru bude takřka nezbytné včasné rozvinutí proudů a zahájení hašení, z důvodu 

rychlého nárůstu teplot. Vše bude závislé na druhu hořícího automobilu, jeho nákladu, 

situaci v tunelu a také dojezdu jednotek na místo zásahu. Zde by se nabízelo pouţití 

ochranných obleků proti sálavému teplu. Zasahující hasič vydrţí delší dobu v kratší 

vzdálenosti od místa, kam bude dodávat hasivo. Avšak v tomto případě je toto velmi 

diskutabilní, a na zváţení. Obleky proti sálavému teplu neplní stejnou ochranu 

v uzavřeném prostoru jako na volném prostranství. Při pouţití těchto obleků v uzavřeném 

prostoru dochází k rychlému přehřátí uţivatele obleku.  

 V případě ochrany proti sálavému teplu by bylo vhodné pouţití vodních clon, nebo 

deflektorů, kterými by se dalo proti tomuto teplu částečně chránit Pro představu je zde 

rozloţení teplot ve vzdálenosti od poţáru vozidla v tunelu (obr. 20).  

 

Obr. 20: Teploty ve vzdálenostech od poţáru [15] 
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 Cisterna CAS 30/11000/1000 bude na místě zásahu se svým objemem hasiva vhodná 

jak pro doplnění vody pro hašení (pokud by z jakýchkoli důvodů selhala hydrantová síť), 

tak i k ochlazování vnitřních prostorů. 

 Další opatření by se týkalo delších tunelů, kde bude potřeba provádět průzkum  

a zásah na větší vzdálenosti v zakouřeném prostředí. Zde by stálo za úvahu pouţití 

kyslíkových dýchacích přístrojů. Zásoba vzduchu ve VDP vydrţí uţivateli při středně 

těţké práci (spotřeba vzduchu 35 l/min) 58 min [8]. Je třeba si uvědomit, ţe tento čas není 

pouze na práci, ale na cestu tam, vlastní práci a cestu zpět ze zakouřeného prostoru. 

Ochranná doba KDP je aţ 4 hodiny [7]. Pouţitím těchto dýchacích přístrojů odpadne častá 

výměna VDP a to je při přesunech na delší vzdálenosti a přenášení materiálu podstatně 

efektivnější.   
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5 Závěr 

 Cílem této práce bylo specifikovat síly a prostředky pro zajištění efektivní pomoci 

v případě vzniku MU v silničním tunelu Letná v Praze. Za simulovanou vzniklou 

mimořádnou událost byl zvolen poţár standardně vybaveného dodávkového automobilu, 

ve vzdálenosti 200 m od jiţního portálu tunelu.  

 Vlastní výpočet sil a prostředků pro hašení byl počítán dvěma způsoby. První 

variantou výpočtu (kap. 3.4.1) byl zjištěn závěr, ţe na uhašení DA, bude stačit 1C proud  

a druţstvo 1+5. Druhý výpočet (kap. 3.4.2) toto jen potvrdil. Z vlastních zkušeností autora 

(praxe 14 let u HZS) vyplývá, ţe na celkové zvládnutí MU nemusí stačit jedna  

CAS 24/2500/200 S 1 Z s druţstvem 1+5. Proto bylo do celkového počtu zahrnuto vše,  

co by se dalo předpokládat za nutné. Dostatek hasičů na vystřídání, záloţní cisternové 

automobilové stříkačky, cisternu s velkým mnoţstvím vody, i PPLA. 

 Při stanovení počtu sil a prostředků PO byl předpoklad plně funkčního technického 

vybavení tunelu. Za zmínku rozhodně stojí důmyslný systém odvětrání zplodin hoření při 

poţáru. 

 Tato práce můţe být částečným vodítkem pro zvládnutí obdobných situací. Jednalo 

by se o poţáry vozidel nebo vozidla v jednom místě a s vyzářeným tepelným výkonem  

do 20 MW. Částečným proto, ţe kaţdý poţár v tunelu bude mít svá specifika. 
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Přílohy 

Příloha A: Operativní karta, Letenský automobilový tunel. 


