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Anotace 

Práce pojednává o evakuaci v silničním tunelu, využití modelování konkrétních 

událostí v tunelu, pomocí výpočtů a počítačových programů a zhodnocení jejich významu 

a přesnosti.  

Práce je rozdělena do 4 částí. První část práce popisuje obecně tunelovou stavbu a 

její bezpečnostní vybavení dle příslušných norem a předpisů. Dále se zabývá způsobem 

evakuace v tunelu a událostmi při nichž byla evakuace nutná. Druhá část práce se zabývá 

výpočtem konkrétních scénářů evakuace dle norem. Ve třetí části je popsaná modelace 

konkrétního příkladu evakuace v programu FDS+Evac (Fire dynamics simulator with 

evacuation) v grafické nástavbě PyroSim. Poslední část práce porovnává výsledky výpočtů 

a modelů a také zhodnocuje nedostatky při evakuaci. 

Klíčová slova  

evakuace, model požáru, silniční tunel 

Summary 

Thesis discusses, the evacuation of the road tunnel, the use of modeling specific 

events in the tunnel, calculations and computer programs and assess their significance and 

accuracy. 

The work is divided into 4 parts. The first part describes the general tunnel 

construction site and its safety equipment according to relevant standards and regulations. 

It also deals with ways of evacuation in a tunnel and events in which the evacuation was 

necessary. The second part deals with the calculation of specific scenarios evacuation 

according to standards. In the third part describes the modeling of a concrete example of 

the evacuation program FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with Evacuation) in a 

graphical extension PyroSim. The last part compares the results of calculations and 

models, and also evaluates the shortcomings in the evacuation. 
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1 Úvod  

Problematika požární bezpečnosti tunelové stavby je v posledních letech často 

diskutovaným tématem. Vzhledem k poměrně rychle vzrůstajícímu počtu těchto staveb. 

V roce 2015 byl v České republice uveden do provozu prozatím nejdelší český silniční 

tunelový komplex s názvem Blanka, jež tvoří tři pražské městské tunely o celkové délce 

5502 m. U této moderní stavby byla bezpečnost velice často diskutovaným tématem a již 

ve fázi stavby prošla řadou nákladných změn.  

Ve světovém měřítku zaznamenáváme mnoho událostí, které historicky pohled  

na bezpečnost tunelové stavby výrazně ovlivnily. A to zejména z důvodu vysokého počtu 

úmrtí při rozsáhlém požáru a nedostatečně provedené evakuaci. Do roku 2010 při těchto 

událostech zaznamenáváme, 176 úmrtí a 384 zranění.  

I přes skutečnost, že mimořádné události, typu požár, nejsou tak časté. Jejich dopad 

může být tragický vzhledem ke špatnému přístupu k místu události.  

Bakalářská práce se bude zabývat především evakuací osob ze silničních tunelů, 

která vlivem mimořádných událostí nemusí být vždy snadná. Její výpočet  

a modelace není lehkou záležitostí vzhledem k nečekaným reakcím osob přítomných u 

události.  

Práce bude dělena na dvě části, první část se bude zabývat předpisy, které 

problematiku tunelové stavby řeší na národní i evropské úrovni. Dále principy evakuace 

z těchto prostor a vlivu přítomných osob na průběh evakuace. Druhá část práce bude 

tvořena výpočtovou částí, ve které bude porovnán vliv vzdálenosti úniku osob na celkový 

čas evakuace pomocí rovnic. Výpočty následně budou upřesněny pomocí modelu scénáře 

požáru.  

Smyslem práce je znázornit využití modelů a jejich možnosti aplikace. Modely 

napomáhají zvýšení přesnosti obecných rovnic pro konkrétní podmínky.  
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2 Rešerše 

 Hlavním přínosem pro tuto bakalářkou práci byla rešerše následujících norem, 

předpisů a literatury.  

 

ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha: ÚNMZ, 2013. 

Česká technická norma udávající požadavky na projektování tunelů pozemních 

komunikací. Upravuje požadavky na bezpečnost tunelové stavby.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 

 Směrnice upravuje bezpečnostní požadavky na tunely delší než 500 m v evropském 

měřítku.  

 

MAEVSKI, I.Y. et al. Design Fires in Road Tunnels (Series: A Synthesis of Highway 

Practice). Washington, D.C. : Transportation Research Board, 2011. ISBN 978-

0309143301. 

 Publikace řeší modelování požárů v silničních tunelech. V práci byly využity i 

poznatky o požárech v tunelech a jejich statistikách.  

 

PŘIBYL, Pavel, Aleš JANOTA a Juraj SPALEK. Analýza a řízení rizik v dopravě: 

tunely na pozemních komunikacích a železnicích. 1. vyd. Praha: BEN - technická 

literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-214-5. 

 Publikace řeší scénáře událostí a analýzy rizik v tunelech. Pro práci byly významné 

kapitoly o evakuaci v silničních tunelech.  

   



3 

 

3 Charakteristika tunelové stavby  

Tunel je stavba, která zabezpečuje průchod pozemní komunikace v místech kde 

terén, vodní překážky, jiné dopravní systémy, zástavba nebo chráněná krajina neumožňují 

plynulý a bezpečný průjezd územím. Dle [4] jsou tunely delší než 500 m považovány  

za významné stavby usnadňující spojení rozlehlých oblastí Evropy a hrají rozhodující 

úlohu ve fungování a rozvoji regionálních ekonomik.  

Tunely musí vyhovovat požadavkům požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany 

zdraví osob (uživatelů a pracovníků provozovatele), plynulé a bezpečné jízdy vozidel  

a také podmínkám hospodárnosti a minimální náročnosti na pracnost údržby tunelu 

v provozu [1]. 

3.1 Dělení tunelů  

Dělení tunelů vychází z [1]. Tunely lze dělit dle mnoha kritérií. Mezi základní 

způsoby patří dělení dle způsobu výstavby tunelu, jeho délky a druhu provozu. Z hlediska 

požárně bezpečnostního vybavení je nejpodstatnější dělení tunelů dle bezpečnostní 

kategorie tunelu. 

3.1.1 Způsob výstavby tunelu 

- ražené 

- hloubené  

- budované zvláštními způsoby výstavby  

3.1.2 Délka tunelu 

- krátké (100-500m)  

- střední (500 – 1000m) 

- dlouhé (nad 1000m) 
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V České republice je v současnosti vybudováno 14 silničních tunelů o délce větší než 

500 m. Čtyři z nich spadají do střední délkové kategorie, zbylých 10 jsou tunely o délce 

větší než 1000 m tedy dlouhé tunely a jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tabulka 1 - dlouhé tunely v ČR [12] 

  

 

Bubenečský, Brusnický a tunel Dejvická společně tvoří pražský tunelový komplex 

Blanka. Strahovský tunel může v případě potřeby sloužit jako úkryt odolný tlakovému 

výbuchu.  

3.1.3 Provoz v tunelu  

- jednosměrný tunel, v tomto typu tunelu je doprava vedena dvěma tunelovými 

troubami, přičemž každou troubou je vedena doprava pouze v jednom směru  

- obousměrný tunel, zde je vedena doprava pouze jednou tunelovou troubou  

a to v obou směrech  

V současné době je z hlediska bezpečnosti preferována výstavba tunelů se dvěma 

a více tunelovými troubami. Obousměrné tunely, které mají pouze jednu tunelovou troubu, 

se zřizují v místech, kde z důvodu ekonomické náročnosti nebo velkého zásahu do okolí 

není možno zřídit tunel jednosměrný.  

 

 

 

č. tunel délka [m] umístění 

1 Bubenečský 3091 Praha

2 Panenská 2168 D8 - Trmice

3 Strahovský 2004 Praha

4 Komořanský 1937 Praha

5 Lochkovský 1658 Praha

6 Brusnický 1405 Praha

7 Mrázovka 1298 Praha

8 Královépolský 1258 I/42 - Brno

9 Klimkovice 1088 D1 - Ostrava

10 Dejvická 1007 Praha
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3.1.4 Bezpečnostní kategorie 

Z hlediska bezpečnosti se tunely dělí na 4 kategorie TA, TB, TC, TD a dvě 

podkategorie TC-H, TD-H. 

Bezpečnostní kategorie se stanovuje na základě denní intenzity dopravy v jednom 

jízdním pruhu tunelu a délce tunelu. 

Stanovení bezpečnostní kategorie je znázorněno na obrázku 1.  Na základě 

stanovené bezpečnostní kategorie tunelu jsou určeny minimální požadavky  

na bezpečnostní vybavení tunelu.  

 

Obrázek 1 – Bezpečnostní kategorie tunelu [1] 

4 Bezpečnostní prvky 

Požární bezpečnost v tunelových stavbách upravuje několik předpisů. Na úrovni 

Evropské unie se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES [4]. 

V České republice jsou tři hlavní předpisy upravující tuto problematiku a to nařízení vlády 

264/2009 [6], Česká technická norma ČSN 73 7507 [1], Technické podmínky TP 98/Z1 

[5].  
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4.1 Bezpečnostní stavební úpravy  

Bezpečnostní úpravy jsou pro každý tunel individuální. Jejich rozsah se stanovuje 

v bezpečnostní dokumentaci tunelu, na základě bezpečnostní kategorie tunelu. A to tak, 

aby bylo pomocí těchto úpravu spolu s technologickým a bezpečnostním vybavením tunelu 

dosaženo optimální bezpečnosti provozu i uživatelů tunelu. Při stanovování rozsahu úprav 

musí být brán zřetel i na místní poměry a ekonomické dopady na stavbu [1]. 

 

Mezi stavební úpravy patří :  

- Nouzové pruhy  

- Nouzové zálivy  

- Zálivy pro otáčení vozidel 

- Únikové cesty v tunelu  

- Nouzové chodníky  

- Bezpečnostní plochy a úpravy 

4.1.1 Únikové cesty  

Z hlediska evakuace osob se budeme soustředit zejména na únikové cesty v tunelu. 

Tyto cesty hrají významnou roli při evakuaci vlastními silami. Únikové cesty musí být 

řešeny již v požárně bezpečnostním řešení stavby (PBŘ) a jsou závislé na bezpečnostním 

vybavení tunelu a především účinnosti větrání v tunelové troubě. 

Únikové cesty v tunelu dělíme na nechráněné (NÚC) a chráněné (CHÚC) nebo také 

záchranné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty vedou z místa události a to na volné 

prostranství, do požárně bezpečného prostoru nebo do chráněné únikové cesty. 

Záchranné cesty tvoří vlastní požární úsek (PÚ) a od ostatních PÚ musí být odděleny 

požárně dělícími konstrukcemi s minimálním požadavkem REI 120-180 DP1 a požárními 

uzávěry v provedení EW 90 Sm-C DP1 opatřeny panikovým kováním dle [3],  

[1].  
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Záchranné cesty pro osoby jsou tvořeny tunelovými propojkami, záchrannými 

chodbami a šachtami. Typ záchranné cesty je závislý na počtu tunelových trub. Maximální 

vzájemná vzdálenost vstupů do jednotlivých záchranných cest je upravena v právních 

předpisech, které je nutné při projektování tunelu dodržet. Víše uvedené předpisy se v této 

hodnotě liší. Dle [4] a [6], je tato vzdálenost doporučena maximálně na 500 m, česká 

technická norma [1], je však přísnější a více dbá na bezpečnost uživatelů tunelu  

a stanovuje maximální vzájemnou vzdálenost vstupů do záchranných cest na 300 m. 

V případě tunelu s jednou tunelovou troubou je nutné zřízení záchranné cesty 

v provedení chráněné únikové cesty tvořící samostatný PÚ a ústící na volné prostranství  

a to pomocí chodby nebo šachty. Požadavky na rozměry záchranné cesty, jež uvádí norma, 

jsou stále stejné již od roku 1999. Minimální šířka záchranné cesty je 2 m, a výška 2,4 m, 

sklon zpravidla 2,5 %. V místech, kde délka záchranné chodby přesahuje 30 m, je v místě 

vstupu do této cesty nutné zřídit požární předsíň. V případě, že je k úniku vybudována 

šachta, je požadavek na její vybavení závislý na hloubce šachty. Do 15 m se v šachtě 

zřizuje pouze schodiště. V šachtě o hloubce větší než 15 m je nutné zřídit nejen schodiště, 

ale i výtah, který je napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů [1]. 

U tunelu s dvěma a více tunelovými troubami se jako záchranných cest užívá 

tunelových propojek do druhé tunelové trouby. Tyto propojky prošly z historického 

hlediska značným vývojem a bezpečnostním zdokonalením. Dle normy ČSN 73 7507 

z roku 1999 byla doporučená maximální vzdálenost vstupu do záchranných cest na 350 m. 

V roce 2007 již norma zpřísnila požadavek a snížila maximální vzájemnou vzdálenost  

na 300 m a doporučila vzdálenost 250 m. V současně platné normě z roku 2013 je tato 

maximální vzdálenost stanovena na 300 m. 

Dle současně platné normy ČSN 73 7507 (Prosinec 2013) [1] máme dva typy 

tunelových propojek a to se záchranou chodbou viz obrázek 2, tato chodba musí být 

vybavena přetlakovým větráním, tak aby se kouř vznikající při požáru nedostal  

do záchranné chodby. Druhým typem je propojka bez záchranné chodby viz obrázek 3, 

v tomto případě musí být dobře vyhodnocena v PBŘ účinnost ventilace a dokázáno,  

že se při události kouř nedostane do nezasažené tunelové trouby. 
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Obrázek 2 - tunelová propojka se záchrannou chodbou [1] 

Obrázek 3 - Tunelová propojka bez záchranné chodby [1] 

 

4.2 Technické vybavení tunelu  

Při vybavování tunelu technickým vybavením záleží na bezpečnostní kategorii a typu 

tunelu. Přesné požadavky na toto vybavení jsou uvedeny v TP 98/Z1 [5]. Obecně technické 

vybavení dělíme do následujících tematických okruhů [1]: 

- Řízení dopravy  

- Osvětlení tunelu  

- Provozní větrání tunelu  

- Kabiny SOS  

- Bezpečnostní značení  

- Opatření proti vzniku námrazy  

- Nouzový zvukový systém  

- Spojovací a dorozumívací zařízení  

- Systém video dohledu  

- Řídicí systém  

- Zásobování elektrickou energií  

Při evakuaci a pohybu osob v tunelu, jimiž se v práci zabýváme, se budeme soustředit 

zejména na nouzové únikové osvětlení, kabiny SOS, bezpečnostní značení, nouzový 

zvukový systém a systém video dohledu.  
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4.2.1 Nouzové únikové osvětlení  

Nouzové osvětlení se zřizuje u tunelů delších než 300 m. Musí být funkční 

 i v případě výpadku elektrické energie, tudíž je zde požadavek na napájení ze dvou  

na sobě nezávislých zdrojů. 

Nouzové osvětlení se navrhuje ve dvou na sobě nezávislých soustavách. První 

slouží pro osvětlení záchranných cest při úniku a minimální požadovaná hodnota osvětlení 

pro tyto cesty je 15 lx. Druhá osvětlovací soustava slouží k osvětlení NÚC v tunelové 

troubě je toto osvětlení umístěno podél únikových chodníků ve výšce 1 m nad podlahou 

 a minimální hodnota osvětlení je 2 lx. V místech kde se mění směr cesty, u vstupu 

 do záchranné cesty nebo SOS kabiny je minimální hodnota osvětlení stanovena na 5 lx. 

4.2.2 Kabiny SOS  

Podmínky na konstrukci a umístění kabin SOS jsou v České republice velice přísné 

dle [1]. Kabiny se umisťují ve všech bezpečnostních kategoriích tunelu o délce větší než 

300 m. Jejich maximální vzájemná vzdálenost je stanovena na 150 m. Umisťují se u vstupů 

 do záchranných cest, v nouzových zálivech a u portálů tunelu.  

Kabina SOS je konstruována tak, aby v případě potřeby jejího užití osobou 

ohroženou událostí v tunelu, umožnila nouzové telefonické spojení s operátorem  

nebo dispečerem tunelu. Dále musí být v kabině umístěn přenosný hasicí přístroj, základní 

vyprošťovací vybavení, tlačítkový hlásič EPS, poplachové tlačítko sloužící pro rychlé 

informování operátora. Kabina SOS neslouží jako úkryt před požárem a tato informace  

by měla být umístěna vně kabiny.  

 

Obrázek 4 – Kabina SOS v tunelu Valík [11] 
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4.2.3 Bezpečnostní značení  

Bezpečnostním značením v tunelu se rozumí všechno značení, které je nápomocné 

bezpečnosti v tunelu. Značky mají dle Vídeňské úmluvy z roku 1968 o dopravních 

značkách a signálech, jednotnou podobu, která je v této úmluvě jasně stanovena. 

Požadavky na rozmístění a druhy značení upravuje v jedné ze svých kapitol [4]. V České 

republice tyto požadavky dále upřesňuje.  

Značení může být ve dvou provedeních. Prvním typem je prosvětlené značení, které 

má shodné napájení s nouzovým únikovým osvětlením. Druhým typem značení,  

který se v poslední době hojně využívá je světloemitující neboli fotoluminiscenční [1].  

V případě evakuace je nejvýznamnější značení směru úniku a vzdálenosti 

únikových cest. Značení mezi jednotlivými únikovými východy musí být dle [4] 

v maximální vzájemné vzdálenosti 25 m ve výšce 1 – 1,5 m. Česká technická norma [1] 

je zde opět přísnější a maximální vzdálenost značení je 15 m a výška značení od povrchu 

chodníku je stanovena na 0,8 – 1,5 m. Nad šipkou směru úniku musí být uvedena 

vzdálenost k nejbližšímu únikovému východu. Označen musí být rovněž vstup do únikové 

cesty. V nových tunelových stavbách se také využívá fotoluminiscenčních nátěrů.  

Pro bezpečnostní značení se užívá zelené barvy, která v osobách vyvolává pocit 

bezpečí. Na obrázku 6 je znázorněna jedna z možností únikového značení. Obrázek 7 

znázorňuje využití fotoluminiscenčních prvků v praxi.  

             

Obrázek 5 – únikové značení [11] 

Obrázek 6 – Označení únikového východu při nouzovém osvětlení [11] 
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4.2.4 Nouzový zvukový systém  

Tento zvukový systém je navrhován u středních a dlouhých tunelů. Hlavním 

důvodem je možnost komunikace s uživateli tunelu při mimořádné události. Tento systém 

umožňuje přímé vysílání informace, z velína tunelu, a to především ke vstupům 

do záchranných cest, samotných záchranných cest a k tunelovým portálům.  

4.2.5 Systém videodohledu 

Systém videodohledu je v současnosti již standardem, který je dle předpisů [1] 

stanoven jako nutný, pro všechny bezpečnostní kategorie tunelů. Pouze u kategorie TD 

patří tento systém k doporučenému vybavení.  

Videodohled v tunelu zajišťuje přenos vizuální informace o dění v tunelu  

na dispečink tunelu a tak umožňuje rychlejší a přesnější reakci operátora na vzniklou 

situaci, čímž značně zkracuje dobu trvání události a může uchránit především životy.  

Kamery se v tunelu umisťují ve vzájemné vzdálenosti 50 – 70 m, z pravidla u SOS 

kabin, nouzových zálivů, vstupů do záchranných cest a portálů tunelu.  A to tak,  

aby poskytly operátoru tunelu co nejkomplexnější informaci o dění v tunelu. Operátor 

tunelu má k dispozici ovládání kamery o zorném poli 360°. Na obrázku 7 je velín 

pražského tunelového komplexu Blanka. 

 

Obrázek 7 - Velín tunelu Blanka [11] 
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4.3 Porovnání předpisů  

Užití bezpečnostních prvků uvedených v kapitole 4.1 a 4.2 a jejich rozsah stanovuje 

projektant daného tunelu v bezpečnostní dokumentaci tunelu. Jako podklad slouží 

předpisy, ze kterých vychází nutnost užití jednotlivých bezpečnostních prvků [1], [4], [5]. 

V tabulce 2, 3, 4 jsou uvedeny podmínky pro zavedení výše uvedených 

bezpečnostních prvků týkající se evakuace osob v tunelu.  

Jak je možné vidět v tabulkách 2, 3, 4, jednotlivé předpisy se liší v kritériích,  

dle kterých posuzují nutnost jednotlivých bezpečnostních prvků. Jednotlivé prvky jsou 

povinné, doporučené nebo nepovinné.  

Na úrovni evropské unie [4] je kritériem pro užití bezpečnostních prvků intenzita 

dopravy a délka tunelu. Tato směrnice hodnotí tunelové stavby nad 500 m. Vybrané prvky 

jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 - bezpečnostní prvky dle ES [4] 

*= nepovinné; x = doporučené; o = povinné  

Technické podmínky [5] hodnotí aplikaci bezpečnostních prvků dle bezpečnostní 

kategorie tunelu. Nutnost užití jednotlivých prvků potřebných pro evakuaci je uvedena 

v tabulce 3.  

Tabulka 3 - bezpečnostní prvky dle TP98/Z1 [5] 

 

 

*= nepovinné; x = doporučené; o = povinné  

500 - 1000 m > 1000 m 500 - 1000 m 1000 - 3000 m > 3000 m

nouzový východ - 500 m * * o o o

nouzové únikové osvětlení o o o o o

hláska nouzového volání - 150 m x x x x x

videodohled * * * * o

přenos rozhlasového vysílání * * * o o

bezpečnostní rozhlasové zprávy o o o o o

reproduktory v ukryteh a u východů o o o o o

provoz < 2000 vozidel

1 jízdní pruh 

provoz > 2000 vozidel

1 jízdní pruhbezpečnostní prvek 

bezpečnostní prvek TD TD-H TC TC-H TB TA 

hláska nouzového volání x o o o o o

reflexní elementy o o o o o o

ozvučení tunelu x o o o

nouzové únikové osvětlení x x o o o o

bezpečnostní značení o o o o o o
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V normě [1] je z bezpečnostních prvků týkajících se evakuace zásadní pouze 

nutnost aplikace záchranné cesty pro osoby. Kritériem je zde délková kategorie tunelu. 

Užití je uvedeno v tabulce 4.  

Tabulka 4 - bezpečnostní prvky dle ČSN [1] 

*= nepovinné; x = doporučené; o = povinné  

 

  

bezpečnostní prvek krátké střední dlouhé 

záchranné cesty pro osoby * x o



14 

 

5 Evakuace  

 Poznatky o evakuaci v silničním tunelu vychází z [9]. Obecně můžeme evakuaci 

definovat jako proces záchrany osob z místa události do bezpečného prostoru.  

Dobou evakuace se rozumí časový interval od doby, kdy osoby danou událost 

identifikují do doby, kdy se dostanou do bezpečných prostor.  

Za bezpečný prostor můžeme považovat CHÚC, tunelovou troubu ve která není 

událostí zasažena nebo volné prostranství vně tunelu.  

Při procesu evakuace je nezbytně nutné uvažovat s chováním osob v případě vzniku 

události.  

5.1 Chování osob v případě události  

Toto chování je velice individuální a je ovlivňováno několika faktory. Proto nelze  

v praxi cvičením nebo simulacemi přesně specifikovat reakce přítomných osob na vzniklou 

situaci.   

Hlavními faktory, které ovlivňují chování osob, při události v tunelu,  

ať už pozitivně nebo negativně jsou místo události, aktivní vnímání okolí, iracionální 

chování a pozitivní ovlivňování osob.  

Místem události se rozumí především poloha tunelu vzhledem k okolní krajině  

a to zda se tunel nachází pod vodní hladinou, v horách nebo v městské zástavbě.  

Aktivní vnímání okolí je závislé na pozorovací schopnosti uživatelů tunelu  

a taky samotného bezpečnostního vybavení tunelu.  

Iracionální chování je také nedílnou součástí faktorů ukazujících možnosti chování 

osob při nestandardních událostech. Lidé jsou v situacích, které ohrožují jejich bezpečí 

schopni reagovat podrážděně až agresivně a to i tak, že ohrožují bezpečnost ostatních 

unikajících osob na úkor té svojí. Toto chování lze označit jako panické.  

Nejvýznamnější faktor je pozitivní ovlivňování chování osob a to lidmi 

odpovědnými za provoz tunelu, dispečery. Tito lidé si musí dobře uvědomovat svoji roli  

v systému a být na tyto situace připraveni a to nejen školením ale i dostatečným vzděláním. 
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Tito lidé přebírají zodpovědnost za dění v tunelu v prvních minutách od zjištění události. 

Jejich rychlé a rozhodné jednání může vést k záchraně velkého počtu životů a v případě 

nedbalosti naopak.  

5.2 Evakuace v tunelu  

Evakuaci při vzniku větších událostí v tunelu dělíme na dva základní typy  

a to záchranu vlastními silami a organizovanou evakuaci.  

5.2.1 Záchrana vlastními silami  

Jedná se o záchranu sebe sama a to bez pomoci složek IZS. Záchranu vlastními 

silami dělíme na tři časové intervaly, a to zpozorování události, dobu reakce na vzniklou 

událost a samotnou evakuaci z místa události na bezpečné místo.  

Nejdelší časový interval při záchraně vlastními silami zpravidla tvoří druhý časový 

úsek a to doba, za kterou si přítomné osoby uvědomí hrozící nebezpečí a začnou konat 

opatření pro sebezáchranu. V evakuačním testu provedeném v tunelu v oblasti přístavu 

Rotterdam se ukázalo, že tento časový interval může trvat 5 – 10 min a to i přes to,  

že přítomné osoby mohly pozorovat unikající dým.  

Významnou roli při záchraně vlastními silami hraje bezpečnostní vybavení tunelu, 

které má oznamovací schopnost jako například značení schopné opticky upozornit 

uživatele tunelu na vzniklou událost nebo akustická výstraha. A dále pohotovost  

a připravenost dispečerů tunelu a jejich rychlost reakce na vzniklou událost.  

5.2.2 Organizovaná evakuace  

Za organizovanou evakuaci se považuje záchrana osob za pomoci složek IZS. 

Počátek tohoto typu evakuace se odvíjí v závislosti na typu tunelu, druhu události, 

vzdálenosti složek IZS od tunelu. 

U tunelů nacházejících se v městské zástavbě nebo v blízkosti předurčené požární 

stanice pro činnost v tunelu nebo tunelovém komplexu je doba dojezdu na místo události 

odhadována průměrně na 8 minut.  
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Z tohoto času můžeme předpokládat, že samotný zásah a případné vyprošťování osob z 

dopravních prostředků v uvězněných v místě události, nezapočne dříve než 20 – 30 minut 

od vzniků události. Z důvodu časové náročnosti počátku organizované evakuace 

považujeme za primární záchranu osob z tunelu záchranu vlastními silami.  

5.3 Proces evakuace 

Proces evakuace jak již bylo zmíněno, dělíme na tři základní časové intervaly. 

Zjištění události nebo také doba detekce, dobu reakce a dobu potřebnou pro samotný únik 

z místa události do bezpečného prostoru neboli dobu evakuace. Jednotlivé intervaly jsou 

znázorněny v obrázku 8. 

Na vykonání evakuace však mají přítomné osoby pouze určitý časový interval 

stanovený rozsahem a charakterem dané události, který nazýváme celková dostupná doba 

pro evakuaci - tc. Po tuto dobu je v tunelu přijatelné klima pro pobyt a pohyb unikajících 

osob. Po uplynutí této doby se tunel stává značně neobyvatelným prostorem a zplodinami 

hoření nebo koncentrací toxických látek při úniku vzniká v tunelu nepřijatelné klima. 

V tuto dobu je pro záchranu osob již nutné nasazení složek IZS, protože sebezáchrana  

je značně znemožněna [9]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – intervaly evakuace [9] 
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5.3.1 Zjištění události - t1 

Časový interval t1 neboli fáze detekce události je čas, za který si přítomné osoby 

uvědomí, že se něco děje, a že je ohrožena jejich bezpečnost. Délka tohoto intervalu  

je velice individuální a závisí především na schopnosti jedinců patřičně vnímat své okolí, 

případně bezpečnostní upozornění, optické a akustické výstražné signály, které aktivuje 

dispečer tunelu.  

Dalším faktorem je vzdálenost osob od místa události. Osoby přímo přítomné  

u události zaznamenají tuto událost okamžitě. Se zvětšující se vzdáleností od místa události 

se časový interval detekce prodlužuje. Dále platí, že čím větší jsou následky události,  

tím je zjištění rychlejší.  

5.3.2 Doba reakce – t2 

Tento interval začíná v době, kdy osoba detekuje nebezpeční a končí ve chvíli, kdy 

započne vlastní evakuaci do bezpečných prostor. Tento interval je, jak již bylo zmíněno 

časově nejnáročnější a je závislý na schopnosti jedinců reagovat na vzniklou situaci. 

Obvykle se osoby řídí chováním a reakcemi rychleji se rozhodujících jedinců. Volba 

únikové strategie je ovlivňována viditelností únikových cest, jejich značení, vzájemné 

vzdálenosti, prostředí tunelu, schopností pohybu a orientace uživatelů tunelu.  

5.3.3 Doba potřebná pro únik – t3 

Na počátku tohoto časového intervalu jsou si přítomné osoby již době vědomi 

skutečnosti, že se stala událost, jejímž důsledkem je nutnost opustit prostor vozidla  

a odebrat se na bezpečné místo.  

Doba, kterou osoby potřebují proto, aby se dostali na bezpečné místo je interval t3. 

Stejně jako interval t1 a t2 je i tento časový úsek velice individuální a závisí na mnoha 

faktorech. Jak již bylo zmíněno, chování osob v nestandardních situacích může být velice 

chaotické a proměnlivé.  

Rychlost evakuace závisí na dvou parametrech a to vzdálenosti únikového 

východu, kterým se daná osoba rozhodně prostor opustit a rychlosti pohybu osob.  
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Rychlost pohybu osob je velice obtížné přesně stanovit, je ovlivňována viditelností 

v prostoru, zakouřením, hustotou osob, přehledností a viditelností orientačního značení a 

únikových východů a také procentuálním zastoupením handicapovaných osob se sníženou 

schopností pohybu [9].  

Rychlost evakuace také závisí na tom, zda osoby unikají z osobních automobilů 

nebo z autobusu, kde část cestujících může být ve fázi spánku a než opustí prostor vozidla, 

se doba evakuace značně prodlouží. 

Rychlost unikajících osob je dle amerického standardu NFPA definována  

na 0,7 m ∙ s−1 u volně unikajících osob, které nejsou zpomalovány zástupem nebo frontou. 

Přesnější jsou však hodnoty doporučené na 0,5 − 1,5  m ∙ s−1. Dle českých technických 

norem [2] a [3] je tato hodnota v rozmezí 0,5 − 0,6  m ∙ s−1  a to při evakuaci po rovině. 

Časový interval t3 je využíván při tvorbě modelů evakuace, za pomoci kterých  

se určují slabá místa v systému. S tímto časovým intervalem budeme počítat i v případě 

tvorby našich scénářů a modelů evakuace. 
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6 Požáry v silničních tunelech 

Požáry v tunelech jsou méně časté než běžné požáry. A to i z důvodu že si lidé 

uvědomují vyšší míru nebezpeční a uvnitř tunelové troubě věnují svému řízení vyšší 

pozornost. I přes to k požárům v silničních tunelech dochází, jsou však hůře řešitelné  

a ve většině případů si získávají větší pozornost. Se vzrůstajícím počtem tunelových staveb 

a komplexů se postupem času zpřísnily požadavky na bezpečnost. Nemalý důraz  

je kladen i na bezpečnost víše zmíněné evakuace osob z těchto prostor. Ta může být, díky 

komplikovanosti a délce některých tunelů, velice obtížná a závisí na psychickém stavu  

a schopnosti pohotové reakce uživatelů na událost v tunelu.  

Teoreticky je frekvence požárů v silničních tunelech závislá na délce tunelu, 

intenzitě dopravy, doporučené rychlosti a sklonu tunelu. Všechny tyto parametry musí být 

zahrnuty při srovnávání různých tunelů a možných událostí v nich. Srovnávání událostí  

je velice obtížné vzhledem k individualitě každé z tunelových staveb či komplexů [9].  

I přes skutečnost, že požáry v tunelu jsou méně časté, dochází při těchto událostech 

ke ztrátám na životech, zranění osob a poškození majetku nebo i samotného tunelu.  

6.1 Významné události  

Historicky můžeme zaznamenat 4 hlavní události, které svou vážností a počtem 

objetí přispěly ke zvýšení pozornosti na bezpečnost v tunelových stavbách. Jedná se  

o tunely Nihonzaka, Mont Blanc, Tauen, St. Gottard. Podrobnosti o těchto významných 

událostech jsou uvedeny v tabulce 5 [8].   

U těchto událostí byly potvrzeny poznatky uvedené v kapitole 5 o evakuaci. Požár 

se vyvinul rychleji, než bylo očekáváno a vývoj kouře byl značný již od rané fáze požáru. 

Uživatelé tunelu se chovali velice nepředvídatelně a neuvědomovali si přítomné nebezpečí. 

Nevyužili bezpečnostních prvků, které sloužili pro sebezáchranu a mylně se domnívali,  

že ve svých vozech budou v bezpečí. V pokročilé fázi požáru, kdy si uživatelé tunelu 

uvědomili přítomné nebezpečí, bylo již pozdě na provedení sebezáchrany. Proto v případě 

těchto událostí došlo ke značným ztrátám na životech.   
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Tabulka 5 - významné požáry v tunelech [8] 

 

6.1.1 Mont Blanc 

Požár z roku 1999 v tunelu Mont Blanc ležícího na pomezí Francouzských  

a Italských hranic ukazuje na důležitost sebezáchrany a pohotové reakce uživatelů tunelu.  

V případě tohoto požáru, byl hustým kouřem na značnou dobu znemožněn jakýkoli 

přístup záchranných složek. Francouzští hasiči se nemohli svojí technikou do tunelu dostat, 

tudíž museli hasební a záchranné práce provádět v hustě zakouřeném tunelu pěšky. Požár 

trval více než dva dny a ochlazení tunelu trvalo 4 dny [9].  

6.2 Statistika tunelových požárů  

Statisticky lze uvést, že v městských tunelech dochází k požárům častěji  

a ve většině tunelů prozatím k požáru nedošlo. Frekvence požárů v tunelu je od 1 za měsíc 

po 1 za rok. Doba trvání události je u zaznamenaných požárů v rozmezí od 20 minut  

do 4 dnů. Výjimkou jsou však výše uvedené události [8].  

Statistika požárů od roku 1949 i s následky je uvedena v příloze A. Ze statistiky 

víme, že pravděpodobnost vzniku závažných požáru je u nákladních automobilů vyšší  

než u osobních. Při požáru nákladních vozidel je vyšší riziko šíření požáru a samotný požár  

má vyšší tepelný výkon [8].  

6.3 Příčiny požáru 

Příčin požárů v tunelu je mnoho, mezi hlavní patří nehody, které jsou způsobeny 

především nepozorností řidičů. Dále jsou to požáry způsobené závadami, poškozením  

nebo opotřebením částí dopravního prostředku. Například přehřátí brzd, má podle 

francouzské statistiky na svědomí 60 - 70 % všech požárů nákladních automobilů. Až dvě 

třetiny autobusových požárů je zaviněno požárem motoru. K požáru motoru může vést 

Délka tunelu Doba Automobily

 [m] trvání požáru mrtví zranění osobní nákladní ostatní

1979 Nihonzaka Japonsko 2045 159 h 7 2 46 127 0 vážné

1999 Mont Blanc Francie/Itálie 11 600 2,2 dne 39 0 10 23 3 vážné (zavřeno na 3 roky) 

1999 Tauern Rakousko 6401 15 h 12 49 26 14 0 vážné (zavřeno na 3 měsíce) 

2001 St. Gottard Švýcarsko 16 900 více než 2 dny 11 0 23 2 0 vážné

Lidé
Rok Tunel Země Stav
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poškozený přívod paliva, ventilace, klimatizační systém, chlazení. U běžných automobilů 

dochází k požáru nejčastěji elektrickým zkratem a následným hořením izolace kabelů [8]. 

6.4 Parametry požáru 

 Automobily jsou vyráběny ze snadno zapalitelných materiálů. Tyto materiály mají 

vysokou výhřevnost a vysokou rychlost odhořívání.  

Požáry dopravních prostředků v tunelové troubě jsou specifikovány velkým 

vývinem kouře, který se drží u stropu tunelové trouby, kde se ochlazuje o betonovou 

konstrukci, přičemž dochází ke snížení neutrální roviny a zhoršení podmínek evakuace.  

Rozdíl oproti standartním požárům budov je i ten, že v tunelové troubě je omezena 

ventilace a nižší přísun kyslíku podporuje tvorbu nebezpečných toxických zplodin hoření.  

Proces hoření je v tunelové troubě intenzivnější než na volném prostranství. 

Maximální tepelný výkon je v tunelu až 4x vyšší než u běžných požárů a to z důvodu 

působení zpětné radiace na vozidlo [10]. 

V tabulce 6 jsou zaznamenány průměrné hodnoty, parametrů požárů jednotlivých 

typů vozidel. Jedná se o tepelný výkon požáru, průměrný průtok kouře, teplotu u stropu 

tunelové trouby, dobu nárůstu požárů do plného výkonu, dobu, po kterou má požár daného 

vozidla maximální výkon, dobu poklesu výkonu a celkovou uvolněnou energii. 

Tabulka 6 - parametry požáru [8],[10] 

 

 

  

max. tepelný výkon průtok kouře teplota u stropu nárůst vrchol pokles uvolněná energie 

[MW] [m
3
/s] [°C] [min] [min] [min] [GJ]

osobní automobil 5 20 400 5 20 20 15

dodávka 15 30 700 5 30 20 40

autobus 30 60 700 10 60 30 150

nákladní automobil 50 80 - 120 1000 10 60 30 150

nákladní automobil s hořlavým nákladem 110 - 150 100 - 200 1200 10 60 30 1000

cisterna 300 300 1200 - 1400 10 60 30 1000

Typ automobilu 
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7 Model evakuace 

7.1 Scénář a model situace  

Hlavním cílem analýzy událostí pomocí scénářů je zjištění, zda je úroveň 

bezpečnostního systému dostatečná. Pomocí vhodně zvolených scénářů lze provádět 

kontrolu všech systémů za nestandartních podmínek.  

Při výběru scénáře je nutné dbát na reálnost scénáře. Při tvorbě extrémních scénářů 

je nutné zjistit, zda je extrémní scénář nutný a jsou o analýze této situace přesvědčeny 

všechny strany. Extrémy vedou k přehnaným opatřením, které mohou nesmyslně 

prodražovat stavbu [9]. 

  V současnosti není zaveden standartní seznam scénářů mimořádných událostí,  

ze kterého by se scénáře pro modelové situace vybíraly. Pro dobré ověření bezpečnosti  

je vhodné pro tunel vybrat 5 – 10 různých scénářů událostí. Příklady scénářů, jsou uvedeny 

v tabulce 7. Tyto scénáře byly použity při modelování událostí v tunelu v Holandsku. 

Důležité je u výběru scénáře i kritérium reprodukovatelnosti, to znamená, že u více tunelů 

by mělo být dosaženo podobných výsledků.  

  

Tabulka 7 - příklady možných scénářů [9] 

 

číslo scénář 

1 narušení dopravy bez vzniku škod

2 nehoda pouze s materiálními škodami 

3 nehoda se zraněním

4 požár malého osobního automobilu (5 MW)

5 požár autobusu, malého nákladního vozu (20 MW)

6 požár velkého kamionu (< 300 MW)

7 exploze kapaliny uvolňující plyn LPG

8 LPG BLEVE

9 nehoda s únikem toxických kapalných látek 

10 únik toxického plynu 
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7.2 Faktory ovlivňující evakuaci  

Při modelu evakuace musí být brána v potaz neurčitost a zjednodušení,  

které je nutné definovat.  

Modely a výpočty jsou důležité v obou fázích stavby a to jak v návrhu tunelové 

stavby, tak u hotových tunelů. Ve stádiu návrhu se pomocí modelů identifikuje 

 a pojmenovává problém. U hotových tunelů se takto definují situace, které mohou nastat 

v případě různých událostí.  

Výpočty i model by se měli co nejvíce blížit realitě. V tomto směru nám 

pomáhají statisticky získaná fakta. V práci se budeme zabývat výpočtem scénářů 

 a modelem evakuace v případě požáru. Známá fakta jsou uvedena na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 - časová osa záchranných prací 

V případě požáru je zjištěno, že detekce požáru v tunelu zpravidla proběhne do 90 

s. V této chvíli začíná reagovat přítomný systém na vzniklou situaci. Jsou spuštěny 

opatření k zamezení vjezdu dalších vozidel do tunelu, informační systém upozorňuje  

na vzniklou situaci a v případě přítomnosti ventilace jsou spuštěny ventilátory a to tak,  

aby proudění vzduchu bylo ve směru jízdy a proti směru unikajících osob. Při modelování 

musíme počítat s faktem, že ventilace se na plný výkon spustí přibližně po 180 s. Důležitá 

je i reakce osob přítomných v tunelu v době události. A to jak na samotnou událost,  

tak na informační systém.  
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Při události dochází k tvorbě kolony vozidel. Osoby, které jsou v koleně přibližně 

do 150 m od místa události, si vzniklou situaci uvědomí do 120 s. V koloně do 250 m  

od události je tento čas odhadován do 180 s. Doba reakce se však výrazně liší, jak již bylo 

zmíněno v kapitole č. 5. 

Podstatná je i rychlost úniku osob, a rychlost opuštění vozidla. V momentě kdy jsou 

osoby přesvědčeny o tom, že započnou sebezáchranu, musí nejprve opustit svůj vůz. 

 U osobních a nákladních automobilů je tento čas zanedbatelný. U autobusu, kde musí 

velké množství osob opustit prostor pomocí dvou dveří je tato doba odhadována tak, 

 že každá osoba potřebuje k opuštění autobusu dveřmi průměrně 4 s. Autobus osazený 

průměrně stanoveným počtem osob, udáváme 40, lidé opustí přibližně za 85 s.  

Samotná rychlost pohybu osob v tunelové troubě je pak normou [2] stanovena  

na 0,5 m∙s-1
 . Normou [3] stanovena na 0,58 m∙s-1

 a americký standard NFPA stanovuje 

tuto rychlost na 0,7 m∙s-1
. V našem výpočtu použijeme všech uvedených hodnot.  

7.3 Popis scénáře pro výpočet 

Pro náš evakuační scénář, vybíráme scénář mimořádné události č. 5 uvedený 

v tabulce 7. Jedná se o požár osobního automobilu o tepelném výkonu ≈ 5 MW. Parametry 

požáru jsou uvedeny v tabulce 6.  

Pro scénář jsme zvolili fiktivní tunel, který má standardní parametry. Jedná se  

o dlouhý jednosměrný tunel o dvou jízdních pruzích a dvou tunelových troubách, jehož 

šířková kategorie je T – 7,5. Uspořádání vozovky je znázorněno v řezu v obrázku 10.  

A Bezpečnostní kategorie TA. V tunelu je vysoká intenzita dopravy.  

 

Obrázek 10 - řez vozovkou tunelu šířkové kategorie T 7,5 
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Situační schéma modelu evakuace je uvedeno v obrázku 11. Evakuaci v uvedeném 

příkladu budeme posuzovat v úseku mezi dvěma vstupy do záchranných cest v našem 

případě tunelovými propojkami do tunelové trouby nezasažené požárem. Událost bude 

simulována v těsné blízkosti jedné z tunelových propojek. V tomto případě budou 

uživatelé tunelu nuceni k sebezáchraně použít záchrannou cestu, která je v největší možné 

vzdálenosti. Vstup do tunelové propojky je realizován dle [1] požárními dveřmi se 

samozavíračem a panikovým kováním. Dveře jsou velikosti 1100 x 1970 mm a jsou 

obousměrné. Útěk těmito dveřmi se považuje za únik pomocí dvou únikových pruhů, 

přičemž jeden únikový pruh je 0,55 m, dle [3].  

Ve výpočtu budeme zvažovat tři evakuační scénáře, a to v závislosti na mezních 

vzdálenostech vstupů do záchranných cest. První bude vzdálenost 250 m, druhá 300 m, 

jenž je doporučena jako maximální v [1]. Třetí zvažovanou vzdáleností je 500 m, jenž 

doporučuje jako maximální [4],[6]. Vzdálenost úniku osob je v obrázku 11, 

 zaznačena jako lu.  

 

Obrázek 11- situační schéma modelu 

 

7.4 Výpočet doby evakuace  

Ve výpočtu se budeme zabývat výpočtem předpokládané doby evakuace. Tato doba 

počíná ve chvíli, kdy uživatelé tunelu opustí své vozidlo, a končí v době, kdy poslední 

osoba opustí zasaženou tunelovou troubu. Do této doby není započítán čas zpozorování 

události ani doba reakce na vzniklou událost.  
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Po vzniku události dochází k tvorbě kolon. V našem případě bude u každého 

příkladu tvořena různě dlouhá kolona. V kolonách budeme uvažovat s třemi typy vozidel, 

osobním automobilem, nákladním automobilem a autobusem, vozidla jsou i s průměrnými 

rozměry a osazením osobami uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 - specifika vozidel 

 

Početní zastoupení vozidel, včetně jejich typu, je pro jednotlivé modely uvedeno 

tabulce 9. V této tabulce je uveden i počet osob vyskytujících se v koloně mezi 

posuzovanými vstupy do záchranné cesty v jednotlivých modelech.  

Tabulka 9 - rozložení kolony 

 

Pro výpočet předpokládané doby evakuace použijeme rovnici 1 z norem [3],[4]. 

Obě tyto normy slouží k výpočtům v oblasti požární bezpečnosti staveb. Rovnice pro 

výpočet evakuace jsou v těchto normách shodné. Rychlost pohybu při evakuaci se však 

v jednotlivých normách liší. I přes skutečnost, že tunelová stavba je nevýrobní objekt,  

tudíž výpočty podléhají normě [3], budeme pro naše výpočty užívat hodnoty z obou 

norem. Třetí rychlostí, se kterou bude počítáno, je rychlost dle amerických standardů 

NFPA.  

 

Rovnice 1 - předpokládaná doba evakuace [3],[4] 

 (1) 

vozidlo délka šířka osoby

[typ] [m] [m] [%]

osobní automobil 4,75 2 3

nákladní automobil 12 2,5 1

autobus 15 2,5 40

scénář osobní automobil nákladní automobil autobus Ʃ vozidel Ʃ osob 

č. [počet] [počet] [počet] [počet] [počet]

1 80 2 1 83 282

2 99 2 1 102 339

3 173 3 1 177 560
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Výčet veličin dosazovaných dle [3],[4] do rovnice 1 je uveden v tabulce 10.  

Tabulka 10 - veličiny 

 

V tabulkách 11, 12 a 13 jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jendotlivé modely 

včetně výsledného času předpokládané doby evakuace. U každého modelu je počítáno se 

třemi rychlostmi pohybu a to dle jendotlivých předpisů, tyto rychlosti jsou uvedeny 

v tabulce 11. 

Tabulka 11 - rychlost pohybu 

 

7.4.1 Scénář 1 

V prvím případě, viz tabulka 12, jsme počítali předpokládanou dobu evakuace 

pro scénář 1. Ve scénáři 1 je evauováno celkem 282 osob. Tyto osoby jsou nuceny prostor 

opustit záchrannou cestou, do které je vstup ve vzádlenosti 230 m od místa události. Vstup 

do záchranné cesty je široký 1100 mm, jedná se o dva únikové pruhy.  

Tabulka 12 - Předpokládaná doba evakuace pro scénář 1 

 

E počet osob

s pohyblivost 

vu rychlost pohybu [m/min]

Ku kapacita únikového pruhu [os/min]

u počet únikových pruhů 

lu délka úniku  [m]

tu doba evakuace  [min]

[m/s] [m/min]

ČSN 73 0804 0,5 30

ČSN 73 0802 0,58 35

NFPA 0,7 42

rychlost 
předpis 

scénář vzdálenost E s vu Ku u lu tu

č.1  [m]  [os] [m/min] [os/min]  [m]  [min]

ČSN 73 0804 250 282 1 30 70 2 230 7,76

ČSN 73 0802 250 282 1 35 70 2 230 6,94

NFPA 250 282 1 42 70 2 230 6,12
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Z tabulky 12 víme, že i relativně drobná změna rychlosti pohybu má velký vliv  

na rychlost celé evakuace. Při nejvyšší rychlosti pohybu dle standardu NFPA by samotná 

evakuace proběhla za 6,12 minuty. Nejdéle by evakuace trvala při rychlosti pohybu 

0,5 m ∙ s−1 a to 7,76 min. Porovnání výsledných hodnot pro jednotlivé rychlosti pohybu je 

zaneseno do grafu 1. Hodnoty pro vytvoření grafu 1 jsou uvedeny v příloze B.  

 

Graf 1- Závislost předpokládané doby evakuace na rychlosti pohybu – scénář 1 

 

  

Z grafu 1 vidíme, kdy bylo započato opouštění prostoru tunelové trouby pomocí 

tunelové propojky a to pro jednotlivé rychlosti pohybu.  

 V případě prvního scénáře, kdy je počítáno s rozestupem tunelových propojek  

250 m, můžeme vidět, že pravděpodobná doba evakuace je relativně nízká. V reálné situaci 

by tato hodnota mohla být i nižší v závislosti na rychlosti reakce přítomných osob  

na vzniklou situaci. Když zvážíme fakt, že osobní automobil se rozhořívá 3 – 5 minut,  

než se dostane do bodu maximálního hoření a maximálního vývinu kouře. V této době je 

požár již detekován přítomnou elektrickou požární signalizací a je spuštěna ventilace.  

Při pohotové reakci by tak osoby tunel opustili dříve, než by byly vystaveny vysokému 

nebezpečí.  

 Když zvážíme všechna uvedená fakta, můžeme z výpočtu říci, že lze vzdálenost 

250 m považovat za bezpečnou.  
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7.4.2 Scénář 2 

Druhý scénář počítá s evakuací 339 osob na vzdálenost 280 m. Shodně jako  

u prvního scénáře uvažujeme dva únikové pruhy. Při této vzdálenosti můžeme v tabulce 13 

vidět, že při rychlosti pohybu 0,7 m ∙ s−1 by proběhla evakuace o celé dvě minuty rychleji 

než při rychlosti 0,5 m ∙ s−1.  

Tabulka 13 - Předpokládaná doba evakuace pro scénář 2 

 

V grafu 2 je uvedena závislost předpokládané doby evakuace na rychlosti pohybu. 

Hodnoty pro graf jsou uvedeny v příloze B a pro výpočet byla užita rovnice 2.  

 

Graf 2 - Závislost předpokládané doby evakuace na rychlosti pohybu – scénář 2 

 

 

 V grafu 2 vidíme, že evakuace při vzájemné vzdálenosti tunelových propojek  

300 m, se kterou tento scénář uvažuje, započne únik osob tunelovou propojkou v 5 minutě  

od počátku evakuace.  

scénář vzdálenost E s vu Ku u lu tu

č.2  [m]  [os] [m/min] [os/min]  [m]  [min]

ČSN 73 0804 300 339 1 30 70 2 280 9,42

ČSN 73 0802 300 339 1 35 70 2 280 8,42

NFPA 300 339 1 42 70 2 280 7,42
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V 5 minutě můžeme považovat požár automobilu již za plně rozvinutý. V prostoru 

tunelové trouby, při požáru dochází k velkému vývinu kouře a tento prostor se velice 

rychle stává neobyvatelným a nepřehledným. Z toho to důvodu je třeba, aby evakuace 

proběhla rychle a účinně. Reálně evakuace proběhne rychleji, rovnice jsou dimenzovány 

na stranu bezpečnosti a počítají s jistou časovou rezervou. V případě tohoto scénáře  

a nejnižší započítané rychlosti pohybu 0,5 m ∙ s−1 opustí poslední osoba zasaženou 

tunelovou troubu za 9,42 minuty.  

Když zvážíme funkci ventilace, pohotovost dispečerů tunelu a ukázněnost osob 

můžeme tento scénář považovat za bezpečný. V souladu s [1].  

7.4.3 Scénář 3 

Třetí scénář ukazuje poměrně extrémní situaci, kde je rozestup vstupů  

do záchranné cesty na hranici maxima udávaného [4], [6] a to 500 m. Tato vzdálenost 

může být v případě nutnosti evakuace při požáru velice kritická. Zvláště v případě jako je 

tento, kdy je znemožněn vstup do blízké záchranné cesty, a uživatelé tunelu musí 

k evakuaci použít vzdálenější východ. Tento scénář můžeme zařadit do kategorie 

extrémních, vzhledem k velice nízké pravděpodobnosti vzniku této události. Jak již bylo 

zmíněno, musíme uvážit nutnost extrémních opatření, která mohou ze scénářů těchto 

situací vyplívat.  

Vypočítané hodnoty pro tuto situaci jsou uvedeny v tabulce 14. Kdy osoby 

přítomné v bezprostřední blízkosti události musí překonat vzdálenost 480 m k nejbližší 

možnosti úniku do bezpečných prostor. Z rozložení kolony z tabulky 4 víme, že propojkou 

o dvou únikových pruzích opustí tunelovou troubu 560 osob.  

 

Tabulka 14 - Předpokládaná doba evakuace pro scénář 3 

 

  

scénář vzdálenost E s vu Ku u lu tu

č.3  [m]  [os] [m/min] [os/min]  [m]  [min]

ČSN 73 0804 500 560 1 30 70 2 480 16,00

ČSN 73 0802 500 560 1 35 70 2 480 14,29

NFPA 500 560 1 42 70 2 480 12,57
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Jak již bylo zmíněno, rozestup vstupů do záchranných cest 500 m, je poměrně 

extrémní a nebezpečnou záležitostí. Z výsledných časů v předpokládané doby evakuace 

v tabulce 14 víme, že minimální čas potřebný pro samotnou evakuaci je 12,57 min  

a to při rychlosti pohybu 0,7 m ∙ s−1. Při uvažované nejnižší rychlosti pohybu 0,5 m ∙ s−1 

je tento čas o 3,43 minuty delší.  

Když zvážíme, že vypočítané hodnoty jsou pouze hodnoty samotné evakuace bez 

doby uvědomění si události a doby reakce na událost. Mohou být tyto časy ve výsledném 

součtu velice dlouhé. Při požáru v tomto prostoru vznikne velké množství kouře a zplodin 

hoření a to až 20 𝑚3 ∙ 𝑠−1 a i přes účinnou ventilaci se tento prostor může stát 

neobyvatelným dříve, než se stihnou přítomné osoby evakuovat.  

V grafu 3 vidíme závislost předpokládané doby evakuace na rychlosti pohybu. 

Hodnoty pro graf 3 jsou uvedeny v příloze B.  

Graf 3 - Závislost předpokládané doby evakuace na rychlosti pohybu – scénář 3 

 

U předchozích scénářů 1 a 2, byla maximální vypočítaná doba evakuace 9,42 

minut. V případě třetího scénáře této hodnoty nedosahuje ani nejnižší vypočítaná doba 

evakuace. A v čase 8,57 minuty samotná evakuace započne.  

Hodnota 500 m je stanovena dle [4],[6] jako maximální přípustná. Dle výpočtů lze 

říci, že v tomto případě je přísnost české technické normy [1] na místě. A to i přes fakt,  

že parametry pro scénář 3 jsou na pokraji extrému. 
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7.5 Zhodnocení výpočtů 

Jak již bylo zmíněno, v případě normových výpočtů i celého modelování situací,  

je třeba brát zřetel na jistou míru neurčitosti a nepřesnosti, vzhledem k individuálním 

podmínkám události v reálném případě. 

V případě užití rovnic musíme brát v potaz míru nepřesnosti výpočtu. Výpočet  

pro grafy 1, 2, 3 je prováděn pomocí rovnice 2. Hodnoty jsou uvedené v příloze B. Tato 

rovnice, vychází z předpokladu, že všechny unikající osoby musí urazit 0,75 vzdálenosti 

úniku. Což v realitě není pravda. Reálně tedy proces evakuace započne dříve.  

Rovnice 2 - evakuace osob v čase – matematická úprava (1) 

  (2) 

7.5.1 Porovnání vypočítaných výsledků 

 Ve scénářích jsme pro výpočet evakuace použili tří vzdáleností rozestupu 

jednotlivých tunelových propojek. První uvažovanou vzájemnou vzdáleností bylo 250 m. 

Tato hodnota byla před lety uvedena, v normě pro projektování a bezpečnost tunelových 

staveb, jako doporučená a v České republice tuto aplikaci můžeme vidět u několika středně 

dlouhých a dlouhých tunelů. Výpočtem jsme potvrdili, že je tato vzdálenost bezpečná  

a evakuace i v extrémním případě uvedeném v modelu je rychlá.  

 Druhou variantou byl scénář se vzájemnou vzdáleností vstupů do záchranné cesty 

300 m. Tato vzdálenost je uvedena v současně platné normě [1]. Evakuace při této 

vzdálenosti by dle výpočtů a scénáře osazení kolony vytvořené v tunelu proběhla  

do 10 minut. Tato hodnota je také vzhledem k vývoji požáru a efektu ventilace v tunelu 

přijatelná.  

 Třetí variantou byla vzdálenost vstupů do záchranných cest 500 m. I přes to,  

že v České republice je tato hodnota považována jako maximální v nařízení vlády [6], 

nenalezneme zde žádný tunel, kde by tato varianta byla aplikována. Scénářem 3  

a výpočtem evakuace bylo upozorněno na skutečnost, že tato vzdálenost je již velice 
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nebezpečná a v případě požáru více osobních nebo nákladních automobilů by již mohla být 

velice kritická a životům uživatelů tunelu nebezpečná.  

 Z výpočtů tedy můžeme říci, že požadavky [1] jsou na straně bezpečnosti zcela 

správné.  

 

7.6 Model evakuace  

V programu FDS+Evac s grafickou nástavbou programu PyroSim od společnosti 

Thunderhead engineering ve verzi 2012, jsme vytvořili model evakuace dle scénáře 1.  

7.6.1 Popis modelů 

V programu jsme vytvořili 3 modely. Modely mají stejnou geometrii a výkon 

požáru. Modely se skládají z části jedné tunelové trouby o délce 255 m, jedná se o výřez 

mezi dvěma tunelovými propojkami. Tubus je šířkové kategorie T 7,5 a celkové šířce 9 m. 

Tubus má klasický obloukový profil výšky 4,5 m. Ve vzdálenosti 10 m od počátku modelu 

je iniciován požár automobilu o ploše 9,5 m
2
 a výkonu 5 𝑀𝑊 ∙ 𝑚−2. V protisměru jízdy 

vozidel je nastaven průtok vzduchu o rychlosti 1 𝑚 ∙ 𝑠−1.  

Modely se liší ve ventilačním systému. V modelu 1 není počítáno s ventilací. 

V modelu 2 je nastaven ventilační systém a to tak, že v 60 s od počátku požáru, se spustí 

protiproud vzduchu o rychlosti 3 𝑚 ∙ 𝑠−1. Model 3 počítá se spuštěním ventilace 

s protiproudem vzduchu o stejné rychlosti ve 30 s od počátku požáru.   

Průběh evakuace a rozmístění osob je v modelech stejné. Ve 20 m od počátku 

tunelového výřezu začíná kolona čítající 88 osobních automobilů, 1 autobus a 2 nákladní 

automobily. V modelu se nachází 282 osob, které po započetí evakuace opouští své vozidla 

rychlostí v rozsahu 0,5 − 1,5 𝑚 ∙ 𝑠−1. Osoby jsou nasměrovány k evakuačnímu východu 

ve vzdálenosti 250 m od počátku modelu. Východ je velikosti dvou únikových pruhů 

neboli 1100 mm.  
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Evakuace osob je nastavena tak, aby se co nejvíce podobala reálné reakci osob  

na rozdíl od výpočtové rovnice 1. Osoby ve vzdálenějších automobilech od místa události 

započínají svou evakuaci se zpožděním.  

Čas celé simulace je nastaven na 8 minut. Tato hodnota vychází z výpočtu  

scénáře 1, kdy přítomné osoby při nejnižší uvažované rychlosti pro celkovou evakuaci 

potřebovali 7,76 minuty. Časový interval 8 minut je také průměrná doba kdy započne 

řízená evakuace v městském tunelu za pomoci složek IZS.  

7.6.2 Průběh evakuace v modelu  

 Po spuštění procesu požáru a evakuace v programu vidíme, jako se rozhořívá požár 

a dochází k postupnému zakuřování prostoru dle typu modelu. Osoby z automobilů 

v blízkosti požáru započnou evakuaci okamžitě po zpozorování požáru. Další osoby 

započínají svoji evakuaci v intervalu 10 s od počátku a více dle zvyšující se vzdáleností  

od místa vzniku požáru. S postupně narůstajícím počtem osob volně se pohybujících 

v prostoru tunelové trouby se osoby v úzkých prostorách kumulují a tvoří zástupy,  

jak můžeme vidět na obrázku 12. Více snímků průběhu evakuace viz příloha C. 

 

Obrázek 12 - zástup u vchodu do záchranné cesty 

Zejména pak v místě vchodu do bezpečných prostor viz obrázek 11. Kde se tvoří 

zástup o velkém počtu osob. V této chvíli je důležité, aby přítomné osoby zachovaly klid  

a postupovaly při evakuaci rovnoměrně.  

V grafu 4, jež je výstupem z programu můžeme vidět, že první člověk opustil 

zasaženou tunelovou troubu v čase 78 s. V čase 5,66 min byly již evakuovány všechny 

osoby. V grafu 5 vidíme průběh evakuace únikovým východem.  



35 

 

Graf 4 – přírůstek evakuovaných v čase  

 

Graf 5 – průběh evakuace  

 

7.7 Porovnání evakuace výpočtu a modelu  

Porovnávat budeme situaci vzniklou pomocí scénáře 1 a modelu vypracovaném 

v počítačovém programu na základě tohoto scénáře. Ve scénáři 1 jsme k určení 

předpokládané doby evakuace využili výpočtu na základě rovnice 1 a rovnice 2.  

Počítačový model nám umožnil aplikaci obecně získaných poznatků o postupné 

evakuaci a reakci osob na vzniklou událost. Což výpočet neumožňuje. Tato metoda 

získávání informací, které lze aplikovat při zhodnocení bezpečnosti konkrétní tunelové 

stavby nebo komplexu, je tedy přesnější. Když uvážíme množství scénářů,  

které lze v počítačovém modelu realizovat. Můžeme tak pomocí jejich aplikace 

optimalizovat míru rizika na přijatelnou hodnotu. 
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Ve výpočtu scénáře 1 jsme zjistili, že první osoba opustí prostor pomocí únikového 

východu v čase 247 s, a to při nejvyšší uvažované normové rychlosti. V modelu první 

osoba opustí prostor v 78 s.  

Ve výpočtu při uvážení nejnižší normové rychlosti pohybu osob opustila poslední 

přítomná osoba prostor v čase 7,76 min. V modelu při aplikovaných reálnějších 

rychlostech pohybu a to 0,5 − 1,5 𝑚 ∙ 𝑠−1 opustila poslední osoba prostor v 5,66 min.  

Při užití výpočtu jsme maximální předpokládanou dobu evakuace stanovili  

na 7, 76 min. V modelu předpokládaná doba evakuace byla 5,66 min. Rozdíl lze vidět 

v grafu 6. 

Graf 6 - porovnání výpočtu a modelu 

  

I přes skutečnost, že počítačový model je mnohem reálnější než výpočet musíme 

brát v úvahu individuálnost každé situace a individuální reakci přítomných osob a jejich 

pohyblivost.  
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7.6 Vliv proudění vzduchu na evakuaci   

V modelu jsme aplikovali scénář 1 s požárem automobilu o výkonu 5 MW. Tento 

požár jsme při modelaci použili ve třech případech.  

V modelu 1 jsme aplikovali pouze učebnicový a v praxi nereálný případ, kdy je 

ventilace zajištěna pouze pomocí přirozeného proudění vzduchu a to o rychlosti 1 𝑚 ∙ 𝑠−1 

v protisměru jízdy vozidel. Při tomto výkonu požáru je průměrný průtok kouře 20 𝑚3  ∙

 𝑠−1. Již po 150 s od počátku hoření je celá zvažovaná část tunelové trouby zaplněná 

kouřem. Vývoj kouře, v čase, v tomto modelu můžeme vidět v obrázku 13. V obrázku 14 

vidíme postup teploty v modelu 1. Ve výšce 3 m od vozovky dosahuje teplota 1000 °C. Po 

8 minutách od vzniku požáru, v modelu 1 bez ventilace, dosahuje ve vzdálenosti 240 m od 

místa vzniku požáru teplota 150 °C. Tato teplota spolu se zplodinami hoření neslučitelná 

se životem. Přítomné osoby by se nestihly v čas evakuovat, proto je nutná aplikace nucené 

ventilace.  

 

Obrázek 13 - vývoj kouře v čase - model 1 
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Obrázek 14 - nárůst teploty v čase - model 1 

 

V modelu 2 jsme aplikovali reálnější případ, a to s nucenou ventilací, ve směru 

jízdy vozidel. V 60 s od detekce požáru se spustí ventilace o rychlosti proudění vzduchu 

3 𝑚 ∙ 𝑠−1. Vývoj kouře v tomto modelu můžeme vidět na obrázku 15. Kouř dosáhne po 

50s vzdálenosti 98 m, poté začne vlivem ventilace ustupovat. 

 

Obrázek 15 – vývoj kouře v čase – model 2 
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Obrázek 16 – vývoj teploty v čase – 3 m – model 2 

 

Obrázek 17 – vývoj teploty v čase – 4,5 m – model 2 

 

  Na obrázku 16 vidíme vývoj teploty v čase v modelu 2 ve výšce 3 m od vozovky. 

Maximální teplota, které zde požár dosahuje je 870 °C. Ve výšce 4,5 m od vozovky,  

viz obrázek 17, je tato teplota 470 °C, což je o 70 °C více než je předpokládaná hodnota 

dle tabulky 6. Teplota se při užití ventilace snížila a zvýšení teploty v prostoru tunelové 

trouby bylo pouze do vzdálenosti 85 m. Tudíž došlo k zasažení jen malého počtu osob  

a mohlo dojít k bezpečné evakuaci i zásahu jednotek IZS.  

 V modelu 3, je čas reakce ventilace na vzniklou událost nastaven na 30 s.  

Jak můžeme vidět na obrázku 18, kouř stihl dojít pouze do vzdálenosti 62 m od místa 

vzniku požáru. 
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Obrázek 18 - vývoj kouře v čase - model 3 

 Obrázek 19 znázorňuje vývoj teploty ve výšce 3 m od vozovky a vidíme, že stejně 

jako v modelu dva, maximální teplota nabývala hodnoty 870 °C. A ve výšce 4,5 m,  

viz obrázek 20, teploty 470 °C. Zvýšení teploty v tunelové troubě díky včasnému spuštění 

ventilaci bylo pouze do vzdálenosti 70 m.  

 

Obrázek 19 - vývoj teploty v čase - 3 m - model 3 

 

Obrázek 20 - vývoj teploty v čase - 4,5 m - model 3 
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8 Zhodnocení výsledků 

Ze získaných poznatků z modelu o průběhu požáru a evakuace můžeme říci,  

že vzájemná vzdálenost vstupů do tunelových propojek či záchranných cest hraje 

podstatnou roli při zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu a rychlosti jejich evakuace.  

V modelu 1 nám kouř dosáhl, vzdálenosti vchodu do záchranné cesty, již po 150 s. 

V modelu 2 nám kouř vlivem ventilace dosáhl pouze do vzdálenosti 98 m. Poté se jeho 

směr orientoval proti směru evakuace. Tudíž měli přítomné osoby dostatek času  

na bezpečnou evakuaci. Model 3 evakuovaným poskytuje víc času na bezpečnou evakuaci 

díky ventilaci spuštěné po 30 s, kdy se kouř dostane pouze do vzdálenosti 62 m. 

 V modelu jsme použili vzdálenost vstupu do záchranné cesty 250 m, která je 

optimální. Za bezpečnou však limitní zle považovat i vzdálenost 300 m. Kdy by osoby ke 

vzdálené záchranné cestě stihly dojít v čas. V případě užití vzájemné vzdáleností vstupů do 

záchranné cesty 500 m, jsou na místě pochyby o tom, zda tato vzdálenost je bezpečná.  

V případě, že by požár měl vyšší výkon než pouze požár osobního automobilu, nebo by se 

v tunelové troubě stala závažnější nehoda, by osoby museli k východu ujít velkou 

vzdálenost. Zvážíme pravděpodobnost dezorientace přítomných osob, rozdílnou reakci na 

situaci a panikové chování, je 500 m velice časově náročný úsek. 
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9 Závěr 

V jednotlivých kapitolách bakalářské práce jsou popsány podmínky požární 

bezpečnosti tunelové stavby s ohledem na evakuaci osob ze silničního tunelu a to 

v souladu se současnými právními předpisy a normami.  

Evakuace z prostor tunelové trouby je velice náročný proces vzhledem k rozdílným 

reakcím jednotlivých osob na vzniklou mimořádnou událost a komplikovanosti přístupu 

záchranných složek do tunelové stavby. Pomocí výpočtových rovnic a matematického 

modelu, vytvořeného na základě scénáře požáru, osobního automobilu, o výkonu 5 MW, 

jsme stanovili závislost rychlosti evakuace na vzdálenosti, kterou musí přítomné osoby 

urazit, aby se dostaly do bezpečných prostor. V praxi se však počítá s vyššími výkony 

požárů a to 30 MW nebo 50 MW v závislosti na intenzitě dopravy. 

Normy a předpisy se v maximálních přípustných rozestupech vchodů  

do záchranných cest výrazně liší, tudíž jsme aplikovali všechny maximální přípustné 

možnosti a porovnávali jejich bezpečnost.   

Matematický model nám nabídl přesnější pohled na evakuaci osob, než nám 

umožňuje značně zjednodušený výpočet. Čímž potvrzujeme praktické využití modelování, 

při kterém lze ověřit množství scénářů v nespočteném množství variací. 

V modelu, jsme rovněž hodnotili vliv proudění vzduchu v tunelové troubě  

na evakuaci osob. Čímž jsme došli k závěru, že ventilace hraje při požáru významnou roli. 

Proud vzduchu, který je pomocí ventilace zajištěn, napomáhá evakuaci osob a to tak,  

že snižuje teplotu v prostoru a množství zplodin hoření v tunelové troubě v místech,  

kde se nachází osoby.  

Závěrem se dá říci, že české normy jsou vhodně navrhovány na straně bezpečnosti. 

A víme, že silniční tunely v České republice jsou budovány tak, aby osobám nacházejícím 

se v tunelu, poskytly v případě mimořádné události co nevyšší ochranu proti účinkům dané 

události.  
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Příloha A – Statistika požárů v silničních tunelech  

Tabulka A1 - statistika požárů v silničních tunelech 

 

 

  

Délka tunelu Doba

 [m] trvání požáru zranění mrtví osobní nákladní autobus

1949 Holland US 2550 4 h 66 13 10 vážné

1965 Blue Mountain US 1300 1

1967 Suzaka Japonsko 244 11 h 2 12

1968 Moorfleet Německo 243 1 h 1 vážné

1970 Wallace US 1000 nezávažné

1974 Mont Blanc Francie/Itálie 11 600 15 min 1

1974 Chesapeake Bay Bridge US 2440 4 h 1 1 vážné

1976 Crossing BP Francie 430 1 h 12 1 vážné

1978 Velsen Nizozemí 770 1 h 20 min 5 5 1 4 vážné

1979 Nihonzaka Japonsko 2045 159 h 2 7 46 127 vážné

1980 Kajiwara Japonsko 740 1,5 h 1 2 vážné

1982 Caldecott Us 1028 2 h 40 min 2 7 4 3 1 vážné

1982 Lafontaine Kanada 1390 2 1 omezující

1983 Pecorila Galleria Itálie 662 22 9 10 omezující 

1986 L' Arme Francie 1105 5 3 4 1 omezující

1987 Gumefens Švýcarsko 343 2 h 2 1 2 nezávažné

1989 Brenner Rakousko 412 5 2

1990 Roldal Norsko 4656 50 min 1 omezující

1990 Mont Blanc Francie/Itálie 11 600 2 1 omezující

1993 Serra Ripoli Itálie 442 2 h, 30 min 4 4 11 5 omezující 

1993 Hovden Norsko 1290 1 h 5 3 omezující 

1994 Huguenot Jižní Afrika 3914 1 h 28 1 1 vážné

1995 Pfander Rakousko 6719 1 h 4 1 2 1 vážné

1996 Isola delle Femmine Itálie 148 20 5 18 1 1 vážné

1999 Mont Blanc Francie/Itálie 11 600 2,2 dne 39 11 25 vážné (zavřeno na 3 roky) 

1999 Tauern Rakousko 6401 15 h 49 12 26 14 vážné (zavřeno na 3 měsíce) 

2000 Seljestad Norsko 1272 45 min 6 4 1 vážné

2001 Prapontin Itálie 4409 19 1

2001 Gleinalm Rakousko 8320 4 5

2001 Ville Marie Tunnel Kanada 8400

2001 Guldborg-sund Dánosko 460 6 5

2001 St. Gottard Švýcarsko 16 900 více než 2 dny 11 23 2 vážné

2002 Tauern Rakousko 6401 1

2002 A86 Francie 618 6 hodin 2 2

2002 Ted Williams US 2600 1

2002 Homer Nový Zéland 3 1

2003 Locica Slovinsko 800 1 1

2003 Floyfjell Norsko 3100 10 min 1 1 omezující

2003 Golovec Slovinsko 700 1

2003 Baregg Švýcarsko 1390 21 2 7 vážné

2004 Baregg Švýcarsko 1080 1 1 1 1 vážné

2004 Dullin Francie 1500 1

2004 Kinkem - pois Belgie 600 1 nezávažné

2004 Frejus Francie/Itálie 12 900 1

2005 Frejus Francie/Itálie 12 900 6 h, únik nafty 21 2 vážné poškození (tunel uzavřen) 

2006 Viamala Švýcarsko 760 6 9 2 1

2006 Crap - Teig Švýcarsko 2171 1 omezující

2007 Burnley Rakousko 2900 3 7 4 nezávažné

2007 Caledecott US 1028 1

2007 Santa Clarita US 165 23 3 1 33

2007 San Martino Itálie 45 min 10 2 1

2009 Eiksund Norsko 7700 5 1 1

2009 Gubrist Švýcarsko 4 2

2010 Trojane Slovinsko 885 5 1

2010 Wauxi Lihu Čína 19 24 1

Rok Tunel Země 
Lidé

Stav
Automobily
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Příloha B – výpočet evakuace, hodnoty pro grafy 1, 2, 3 

Hodnoty pro graf 1  

Tabulka B1 - ČSN 73 0804; v= 0,5 m/s 

 

Tabulka B2 - ČSN 73 0802; v= 0,58 m/s 

 

Tabulka B3 - NFPA; v= 0,7 m/s 

 

 

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 30 70 2 230

2 0 1 30 70 2 230

3 0 1 30 70 2 230

4 0 1 30 70 2 230

5 0 1 30 70 2 230

5,75 0 1 30 70 2 230

6 35 1 30 70 2 230

7 175 1 30 70 2 230

7,77 282 1 30 70 2 230

8 315 1 30 70 2 230

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 35 70 2 230

2 0 1 35 70 2 230

3 0 1 35 70 2 230

4 0 1 35 70 2 230

4,93 0 1 35 70 2 230

5 10 1 35 70 2 230

6 150 1 35 70 2 230

6,94 282 1 35 70 2 230

7 290 1 35 70 2 230

8 430 1 35 70 2 230

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 42 70 2 230

2 0 1 42 70 2 230

3 0 1 42 70 2 230

4 0 1 42 70 2 230

4,11 0 1 42 70 2 230

5 125 1 42 70 2 230

6 265 1 42 70 2 230

6,12 282 1 42 70 2 230

7 405 1 42 70 2 230

8 545 1 42 70 2 230
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Hodnoty pro graf 2 

Tabulka B4 - ČSN 73 0804; v= 0,5 m/s 

 

Tabulka B5 - ČSN 73 0802; v= 0,58 m/s 

 

Tabulka B6 - NFPA; v= 0,7 m/s 

 

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 30 70 2 280

2 0 1 30 70 2 280

3 0 1 30 70 2 280

4 0 1 30 70 2 280

5 0 1 30 70 2 280

6 0 1 30 70 2 280

7 0 1 30 70 2 280

8 140 1 30 70 2 280

9 280 1 30 70 2 280

9,42 339 1 30 70 2 280

10 420 1 30 70 2 280

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 42 70 2 280

2 0 1 42 70 2 280

3 0 1 42 70 2 280

4 0 1 42 70 2 280

5 0 1 42 70 2 280

6 140 1 42 70 2 280

7 280 1 42 70 2 280

7,42 339 1 42 70 2 280

8 420 1 42 70 2 280

9 560 1 42 70 2 280

10 700 1 42 70 2 280

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 42 70 2 280

2 0 1 42 70 2 280

3 0 1 42 70 2 280

4 0 1 42 70 2 280

5 0 1 42 70 2 280

6 140 1 42 70 2 280

7 280 1 42 70 2 280

7,42 339 1 42 70 2 280

8 420 1 42 70 2 280

9 560 1 42 70 2 280

10 700 1 42 70 2 280
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Hodnoty pro graf 3 

Tabulka B7 - ČSN 73 0804; v= 0,5 m/s 

 

Tabulka B8 - ČSN 73 0802; v= 0,58 m/s 

 

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 30 70 2 480

2 0 1 30 70 2 480

3 0 1 30 70 2 480

4 0 1 30 70 2 480

5 0 1 30 70 2 480

6 0 1 30 70 2 480

7 0 1 30 70 2 480

8 0 1 30 70 2 480

9 0 1 30 70 2 480

10 0 1 30 70 2 480

11 0 1 30 70 2 480

12 0 1 30 70 2 480

13 140 1 30 70 2 480

14 280 1 30 70 2 480

15 420 1 30 70 2 480

16 560 1 30 70 2 480

17 700 1 30 70 2 480

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 35 70 2 480

2 0 1 35 70 2 480

3 0 1 35 70 2 480

4 0 1 35 70 2 480

5 0 1 35 70 2 480

6 0 1 35 70 2 480

7 0 1 35 70 2 480

8 0 1 35 70 2 480

9 0 1 35 70 2 480

10 0 1 35 70 2 480

10,29 0 1 35 70 2 480

11 100 1 35 70 2 480

12 240 1 35 70 2 480

13 380 1 35 70 2 480

14 520 1 35 70 2 480

14,29 560 1 35 70 2 480

15 660 1 35 70 2 480

16 800 1 35 70 2 480

17 940 1 35 70 2 480
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Tabulka B9 - NFPA; v= 0,7 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu E s vu Ku u lu

 [min]  [os] [m/min] [os/min]  [m]

1 0 1 42 70 2 480

2 0 1 42 70 2 480

3 0 1 42 70 2 480

4 0 1 42 70 2 480

5 0 1 42 70 2 480

6 0 1 42 70 2 480

7 0 1 42 70 2 480

8 0 1 42 70 2 480

8,57 0 1 42 70 2 480

9 60 1 42 70 2 480

10 200 1 42 70 2 480

11 340 1 42 70 2 480

12 480 1 42 70 2 480

12,57 560 1 42 70 2 480

13 620 1 42 70 2 480

14 760 1 42 70 2 480

15 900 1 42 70 2 480

16 1040 1 42 70 2 480

17 1180 1 42 70 2 480
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Příloha C – obrazová příloha – evakuace  

 

Obrázek C1 – osoby ve vozidlech  

 

Obrázek C2 – počátek evakuace 

 

Obrázek C3 – tvorba front 
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Obrázek C4 – postup evakuace 

 

Obrázek C5 – evakuace v místě únikového východu  

 

Obrázek C6 - evakuace v místě únikového východu  
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Obrázek C7 - evakuace v místě únikového východu  

 

Obrázek C8 - evakuace v místě únikového východu  

 

Obrázek C9 – Horní pohled na místo požáru 

 

Obrázek C10 - Horní pohled na místo požáru 

 


