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1. Úvod

Každý z nás má právo na bezpečný život. Pokud se procházíme, jezdíme na kole 

nebo motorovým vozidlem, měli bychom být co nejméně vystavováni riziku zranění či 

smrti. Stejně tak bychom neměli ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu svým 

počínáním. Lidé si čím dál víc uvědomují, že pokud chtějí chránit své vlastní životy i 

životy druhých, musí se chovat v silničním provozu zodpovědně. Rovněž toto musí platit 

pro bezpečnost provozu v transevropské dálniční síti, která se stala v Evropě významným 

celospolečenským tématem, z důvodu stále vysokého počtu havárií. 

Bezpečnost silničního provozu v transevropské dálniční síti se týká všech občanů a 

všichni by se měli na jejím zvyšování podílet. Počty smrtelných úrazů při dopravních 

nehodách jsou dnes stále nepřijatelně vysoké. Za hlavní příčinu smrtelných úrazů je 

považováno chování účastníků silničního provozu, tj. nepřiměřená rychlost, konzumace 

alkoholu nebo užití drog, únava, nepoužívání bezpečnostních pásů atd.

Transevropské dálniční sítě jsou hlavní tepnou našich ekonomik. Pokud nefungují 

dobře, je to na úkor konkurenceschopnosti. Tyto moderní dopravní infrastruktury urychlují 

a usnadňují dopravu osob a zboží mezi členskými státy a umožňují tak zvyšovat růst 

ekonomiky v těchto zemích.

V každé hospodářsky vyspělé zemi dnes sehrává významnou úlohu přeprava zboží, 

včetně nebezpečných látek. Z tohoto důvodu je prvořadým úkolem každého, kdo se zabývá 

manipulací, zajistit maximální bezpečnost během její přepravy.

Nebezpečné zboží lze popsat jako látky a předměty, které svými vlastnostmi mohou 

při přepravě ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Vymkne-li se nebezpečná látka 

kontrole na běžné silnici například z prostoru uskladnění, nebo z nádrže vozidla, může 

vážným způsobem ohrozit zdraví a životy osob, zvířat a dlouhodobě působit negativně na 

životní prostředí. Dojde-li ke stejné situaci v tunelu jsou následky havárií daleko horší. 

Nehody v tunelu s nebezpečnými látkami mají často velmi tragické a katastrofální 

následky.

Cílem této bakalářské práce je analýza bezpečnostních opatření při přepravě 

nebezpečných látek v transevropské dálniční síti, hodnocení funkce jednotlivých 

bezpečnostních opatření a návrh možných řešení, které by přispěly k bezpečné přepravě 

nebezpečných látek v evropských tunelech.
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2. Definování vybraných pojmů

Nevyhnutelnou podmínkou jednotného přístupu k bezpečnosti silničních tunelů a 

jejich hodnocení je existence jednotných definic, které zajistí shodný výklad používaných 

termínů v jednotlivých zemích. Definoval jsem několik pojmů z oblasti bezpečnosti a 

stavebního řešení tunelů:

Bezpečnost

Stav, kdy je riziko možného poškození omezeno na přijatelnou úroveň.

Bezpečnostní dokumentace tunelu

Jednotná a přehledná forma části projektové dokumentace řešící otázky bezpečnosti 

a ochrany osob, majetku a okolí stavby. Dokumentace zahrnuje hodnocení rizik, požárně 

bezpečnostní řešení stavby, řešení vlivů stavby na životní prostředí atd. Dokumentace 

podléhá trvalé aktualizaci i po uvedení stavby do provozu.

Riziko

Očekávaný rozsah následků nepříznivých jevů. Zpravidla se vyjadřuje jako součin 

pravděpodobnosti výskytu určitého jevu a jeho nežádoucích následků. 

Nebezpečí

Řada okolností, které mohou způsobit jevy s možnými nežádoucími následky.

Nepříznivá událost

Jev, který může způsobit smrtelný úraz, zranění, poškození životního prostředí 

nebo ekonomické ztráty. [13]

Tunel

Podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, dálnice, nebo 

místní komunikace). Umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských 

masivů, vodních překážek, osídlených oblastí a podobně. Vyznačuje se uzavřeným 

příčným profilem.

Tunelová trouba

Část tunelu, vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní komunikace.

Portál tunelu

Část tunelu, která z vnějšku ohraničuje tunelovou troubu a utváří vjezdový nebo 

kombinovaný otvor tunelové trouby a prostor kolem něho.
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Intenzita dopravy

Roční průměr denní intenzity (počtu motorových vozidel) tunelem, přepočtený pro 

jeden jízdní pruh, přičemž každé motorové vozidlo je počítáno jako jedna jednotka.

Nouzový chodník

Komunikační prostor v tunelové troubě pro chůzi osob (účastníku provozu a 

pracovníků provozovatele), který slouží jako nechráněná úniková cesta, jako přístupová 

cesta ke vstupům do záchranných únikových cest, k SOS kabinám, k hydrantům požárního 

vodovodu a zároveň k provádění servisní činnosti.

Nouzový záliv

Rozšířený prostor tunelu pro nouzové odstavení vozidel, který se zřizuje po 

určitých vzdálenostech.

Úniková cesta

Komunikační prostor, který umožňuje evakuaci osob z místa ohrožení v tunelové 

troubě na volné prostranství. Dále umožňuje přístup pro záchranné jednotky do míst 

ohrožení v tunelové troubě a podobně. Z hlediska požární bezpečnosti se dělí na 

nechráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty, chráněné únikové cesty a 

záchranné cesty.

Hlásky pro tísňové volání

Technické zařízení, sloužící především k ústnímu spojení s operátorem řídícího 

systému tunelu. Mohou být v provedení kabin SOS a hlásek SOS.

Kabina SOS

Uzavřený prostor hlásky nouzového volání, určený rovněž k umístění dalšího 

bezpečnostního vybavení.

Hláska SOS

Stojan nebo nástěnná skříňka s nouzovým telefonem, které se umisťují zpravidla 

mimo dosah provozního hluku tunelu.

Osvětlení tunelu

Systém umělého osvětlení komplexu silničního tunelu, který zvyšuje bezpečnost a 

plynulost provozu v tunelu, zabezpečuje odpovídající světelné podmínky k evakuaci osob 

či vozidel z místa ohrožení v tunelové troubě nebo v jiných prostorách komplexu 

silničního tunelu a odpovídající světelné podmínky v technologických prostorách. 

Osvětlení tunelu je zajišťováno osvětlovacími soustavami pro osvětlení tunelových trub, 
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pro osvětlení únikových cest, pro osvětlení technologických prostor a pro veřejné osvětlení 

návazných pozemních komunikací a návazných volných prostranství.

Spojovací a dorozumívací vybavení

Zahrnuje prostředky pro bezdrátové spojení složek integrovaného záchranného 

systému a složek provozovatele, servisní (provozní) telefonické spojení, přenos 

rozhlasového vysílání, umožňující operátoru provozovatele vstup do tohoto vysílání, 

služby operátora (operátorů) mobilních telefonů a zařízení pro provozní ozvučení v 

komplexu silničního tunelu. [6]

Technické/Technologické vybavení tunelu

Technické vybavení komplexu tunelu pozemní komunikace slouží k zvýšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků provozu i pracovníků provozovatele, bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích a k zabezpečení odpovídajících podmínek 

pro výkon obsluhy a údržby pracovníky provozovatele 

Větrání tunelu

Větrání tunelu zajišťuje koncentraci škodlivin v ovzduší tunelu v mezích nejvyšších 

přípustných škodlivin, dobrou viditelnost pro průjezd vozidel odstraněním kouře a prachu, 

řízení rozptylu škodlivin do okolí tunelu s cílem snížení emisního zatížení okolí a snížení 

účinků kouře a tepla při požáru vozidel v tunelu. [13]
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3. Požadavky na tunely v transevropské dálniční síti

Hlavními příčinami silničních dopravních nehod jsou nesprávné chování účastníků 

silničního provozu, nedokonalá zařízení na silniční síti (infrastruktura), vozidla s 

technickými závadami a dalšími poruchami (vadné elektroinstalační systémy a brzdy, 

přehřáté motory, atd.) a problémy s nákladem (nestabilní a nezajištěný náklad, chemické 

reakce).

Po katastrofách v tunelech (viz kap. 7.1) bylo třeba přistoupit k přijetí 

konstrukčních, technických a organizačních opatření v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu, aby bylo možno zabránit nehodám a omezit jejich následky na minimální úroveň. 

Je nutné, aby všechna bezpečnostní opatření odpovídala nejnovějšímu stavu vědy a 

techniky. Pro dosažení optimální úrovně bezpečnosti v silničních tunelech byly stanoveny 

následující cíle:

Primární cíl: prevence (zabránit kritickým událostem, které ohrožují lidský život, životní 

prostředí a zařízení tunelů).

Sekundární cíl: omezení případných následků (které se týkají takových událostí, jako jsou 

dopravní nehody a požáry) zajištěním ideálních podmínek pro následující činnosti: 

a) Umožnění osobám zúčastněným v dopravní nehodě, aby se zachránily samy;

b) Umožnění okamžitého zásahu účastníků silničního provozu, aby se zabránilo 

rozsáhlejším škodám;

c) Zajištění účinného zásahu záchranných služeb;

d) Ochrana životního prostředí;

e) Omezení hmotných škod. 

Prevence kritických událostí je prioritou číslo jedna. To znamená, že nejdůležitější 

opatření, která budou přijata, musejí být opatřeními preventivní povahy. [5]

3.1 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/54/ES 

Evropský parlament a rada Evropy přijali směrnici 2004/54/ES definující 

minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě. Má zaručit

vysokou bezpečnostní úroveň pro uživatele tunelů. Kromě toho směrnice stanovuje 

důležité a nové organizační zásady pro zabezpečení shodné bezpečnosti v evropských 

tunelech.
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Směrnice je zaměřená na snížení rizika prostředky preventivních opatření. V 

případě že se vyskytne nehoda je nutné, aby se minimalizovali ztráty na lidských životech. 

Přitom se jedná o požadavky minimální, které ovšem pro řadu zemí znamenají předělání 

desítek tunelů. 

Význam této směrnice spočívá i v tom, že se snaží minimalizovat technické 

vybavení, neboť po katastrofách v alpských tunelech začaly být tunely převybavovány, což 

vedlo k neúměrnému zvyšování investičních a následně provozních nákladů. [13]

Směrnice udává podmínky a požadavky pro tunely delší než 500 metrů z těchto 

důvodů: 

 Člověk může obvykle uniknout z tunelů kratších než 500 m během 5 až 10 minut. 

V této době je horký kouř, který je produktem hoření, přirozeně rozvrstven pod 

stropem tunelu, což usnadňuje únik prchajícím osobám. Směrnice dokonce

vysloveně uvádí, že tunely do této délky nemusí být vybavovány mechanickým 

ventilačním systémem. [2]

3.1.1 Články směrnice

Směrnice v 20 článcích a třech přílohách stanovuje požadavky na provedení tunelů 

tak, aby byla zachována přibližně stejná bezpečnost kdekoli v Evropě. Některé články jsou 

v dalším textu komentovány:

Bezpečnostní opatření

Členské státy musí zajistit, aby tunely provozovány na jejich území odpovídaly 

minimálnímu vybavení podle této směrnice. Pokud by řešení pro provozovaný tunel bylo 

příliš nákladné, je nutné prokázat rizikovou analýzou, že je tunel bezpečný. O změnách 

oproti příloze musí být informovaná komise členskými státy. Členské státy mohou stanovit 

přísnější požadavky za předpokladu, že nejsou v rozporu s požadavky této směrnice. 

Správní orgán

Členské státy musí ustanovit jeden nebo více správních orgánů zodpovědných za 

bezpečnost v tunelech a dodržování směrnice. Tunelu na území jednoho členského státu 

přísluší jeden správní orgán. Pro tunel nacházející na území dvou členských států určí 

každý členský stát určí správní orgán, nebo oba členské státy určí společný správní orgán.

Správce tunelu

Každý tunel je provozován veřejným nebo soukromým provozovatelem 

zodpovědným za provoz tunelu. O každé závažné události nebo nehodě vypracuje správce 
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tunelu zprávu o mimořádné události analyzující příčiny a důsledky a závěry předá 

nejpozději do jednoho měsíce bezpečnostnímu technikovi. Správce tunelu může vykonávat 

i samotný správní orgán.

Bezpečnostní technik

Pro každý tunel je ustaven nezávislý bezpečnostní technik jmenovaný správcem 

tunelu, který koordinuje všechna preventivní a bezpečnostní opatření zaměřená na zajištění 

bezpečnosti uživatelů a obsluhy. Bezpečnostní technik se účastní hodnocení každé 

významné mimořádné události. 

Inspekční orgán 

Členské státy zajišťují inspekčních dohled, který provádí prohlídky, hodnocení a 

přezkoušení. Tuto funkci může plnit správní orgán. Každý takový orgán musí mít vysokou 

odbornou úroveň. 

Analýza rizik

Analýza musí být prováděna nezávislým orgánem funkčně nezávislým na správci 

tunelu. Obsah a výsledky analýzy rizik jsou součástí bezpečnostní dokumentace, která se 

předkládá bezpečnostnímu technikovi. Při analýze rizik je třeba vzít v potaz dopravní 

podmínky, geometrii tunelu, počty nákladních vozidel a podobně. Použití dostupných 

informací ke stanovení společenských ekonomických a dalších rizik pro jednotlivce, 

společnost, majetek nebo životní prostředí, s ohledem na daná nebezpečí. [13]

3.1.2 Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření by měla umožnit účastníkům nehod jejich záchranu a 

uživatelům komunikace by měla umožnit, aby bezprostředně jednali tak, aby předešli 

závažnějším následkům. Tato opatření, která mají být uplatněna v tunelu jsou založena na 

systematickém posouzení všech aspektů systém, který je složen z infrastruktury, provozu, 

uživatelů a vozidel.

3.1.3 Opatření v infrastruktuře 

Počet tunelových trub a jízdních pruhů

Hlavními kritérii pro rozhodování, zda postavit tunel s jednou nebo dvěma 

tunelovými troubami, je prognóza intenzity dopravy a bezpečnost, přičemž se berou v 

úvahu aspekty jako podíl těžkých nákladních vozidel, sklon a délka tunelu. S výjimkou 

nouzového pruhu je stejný počet jízdních pruhů zachován uvnitř tunelu a mimo tunel. 
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Každá změna v počtu pruhů má být provedena nastat v dostatečné vzdálenosti před 

portálem tunelu.

Prostorové uspořádání tunelu

Vždy je třeba věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti při navrhování geometrie 

příčného profilu, horizontálního a vertikálního trasování tunelu a jeho přístupovým 

komunikacím, protože tyto parametry mají zásadní vliv na pravděpodobnost vzniku 

závažných nehod.

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

není možné jiné geografické řešení. V tunelech o sklonu větším jak 3% se na základě 

analýzy rizik přijímají dostatečná nebo zvýšená opatření ke zvýšení bezpečnosti. Tato 

opatření se také provádějí, je-li šířka pomalého jízdního pruhu menší než 3,5 metru a v 

tunelu je přitom povolena jízda těžkých nákladních vozidel. 

Únikové cesty a nouzové východy

V nových tunelech bez nouzového pruhu jsou v případě havárie nebo nehody k 

dispozici pro uživatele tunelu zvýšené nebo nezvýšené nouzové chodníky. Toto ustanovení 

se nepoužije, jestliže to konstrukční charakteristiky tunelu neumožní, nebo umožní jen s 

vynaložením nepřiměřených nákladů a tunel je jednosměrný a je vybaven systémem 

nepřetržitého sledování a systémem uzavírání jízdních pruhů.

Nouzové východy umožňují uživatelům tunelu v případě nehody nebo požáru 

opuštění tunelu a dosažení bezpečného místa a také umožňují záchranným službám pěší 

přístup do tunelu. Provedení těchto nouzových  východů:

 Přímé východy z tunelu ven;

 Příčné propojení mezi tunelovými troubami;

 Východy do záchranných cest;

 Úkryty s únikovou cestou oddělenou od tunelové trouby.

Nové tunely mají nouzové východy v každém případě tehdy,jestliže intenzita 

dopravy je vyšší než 2 000 vozidel v jednom jízdním pruhu. 

Pokud jsou nouzové východy zřízeny, nesmí být vzdálenost mezi dvěma 

nouzovými východy větší než 500 metrů.
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Přístup pro záchranné služby

U dvoutubusových tunelů tam, kde jsou trouby na stejné nebo téměř na stejné 

úrovni je přinejmenším každých 1 500 metrů k dispozici příčné propojení mezi tunelovými 

troubami vhodné pro záchranné služby.

Nouzové zálivy

Nové obousměrné tunely delší než 1 500 metrů s intenzitou dopravy nad 2 000 

vozidel v jednom jízdním pruhu mají nouzové zálivy vzdálené maximálně 1 000 metrů, 

pokud nejsou k dispozici nouzové pruhy. V nouzových zálivech má být umístěna hláska 

nouzového volání.

Odvodnění

V tunelech, ve kterých je povolena přeprava nebezpečných nákladů, je provedeno 

odvodnění hořlavých a toxických kapalin pomocí řádně dimenzované kanalizace nebo 

jiných opatření. Kanalizační systém má být navržen a udržován tak, aby zabránil 

rozšiřování zápalných a hořlavých toxických kapalin uvnitř tunelových trub nebo mezi 

nimi. Jestliže u stávajících tunelů není možné uvedený požadavek splnit, musí se to vzít v 

úvahu při rozhodování, zda na základě analýzy rizik povolit přepravu nebezpečných 

nákladů.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Nosné stavební konstrukce všech tunelů musí zajistit dostatečnou úroveň požární 

odolnosti tam, kde zhroucení stavby může mít katastrofické následky, například u tunelů

procházejících pod vodou.

Osvětlení 

V tunelu je zabezpečeno běžné osvětlení, které zajišťuje pro řidiče ve vstupní zóně i 

uvnitř tunelu náležitou viditelnost v denní a noční době. Instaluje se také nouzové 

osvětlení, které v případě výpadku dodávky proudu zajišťuje uživatelům tunelu minimální 

viditelnost při opouštění tunelu v jejich vozidlech. Nouzové únikové osvětlení, jako 

například světelné označení směru evakuace, které je umístěno maximálně ve výšce 

1,5 metru, napomáhá uživatelům tunelu k pěší evakuaci.

Větrání

Návrh, konstrukce a provoz systému větrání zohledňuje:

 Omezení znečišťujících látek, které jsou emitovány silničními vozidly za běžného 

provozu a v dopravní špičce;
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 Omezení znečišťujících látek, které jsou emitovány silničními vozidly při 

zastavení;

 Provozu v důsledku mimořádné události nebo nehody;

 Kontrolu tepla a kouře v případě požáru.

Nucený větrací systém se zavádí ve všech tunelech delších než 1 000 metrů a s 

intenzitou dopravy vyšší než 2 000 vozidel v jednom jízdním pruhu. Pro tunely s 

obousměrným provozem, s intenzitou dopravy nad 2 000 vozidel v jednom jízdním pruhu, 

o délce více než 3 000 metrů, které jsou vybavené řídicím centrem a podélným nebo 

příčným větráním, jsou ve vztahu k větrání přijata tato opatření:

 Instalují se vzduchové a kouřové klapky, které mohou působit samostatně nebo ve 

skupině;

 Podélná rychlost vzduchu je trvale kontrolována a řízení větracího systému 

(klapky, ventilátory, atd.) je odpovídajícím způsobem regulováno.

Hlásky nouzového volání

Hlásky nouzového volání jsou umístěné v různých částech tunelu a jsou určené k 

bezpečnostnímu vybavení (telefony pro tísňové volání a umístění hasicích přístrojů). 

Sestávají se ze schránky umístěné na stěně tunelu nebo také ve výklenku stěny tunelu. Jsou 

vybaveny přinejmenším telefonem pro tísňové volání a dvěma hasicími přístroji. Umisťují 

se v blízkosti portálů a uvnitř tunelu v odstupech, které u nových tunelů nepřesahují 150 

metrů a u stávajících tunelů nepřesahují 250 metrů.

Zásobování vodou

Zásobování vodou pro hašení je zajištěno pro všechny tunely. Hydranty jsou 

zřizovány v blízkosti portálů a uvnitř tunelu v odstupech, které nepřesahují 250 metrů. 

Není-li zajištěno zásobování vodou, je povinnost ověřit, zda je zajištěno dostatečné 

množství vody na hašení jiným způsobem.

Dopravní značky

Umístění všech bezpečnostních zařízení určených uživatelům tunelu je označeno 

informativními dopravními značkami.

Řídící centrum

Ve všech tunelech delších než 3 000 metrů s intenzitou dopravy nad 2 000 vozidel 

v jednom jízdním pruhu je zřízeno řídicí centrum. Dozor nad několika tunely může být 

soustředěn do jediného řídicího centra.
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Systém dohledu

Ve všech tunelech s řídicím centrem jsou instalovány video-systémy pro dohled a 

systémy pro automatické zjišťování mimořádných dopravních událostí (jako jsou stojící 

vozidla) nebo požárů.

Zařízení pro uzavírání tunelu

Ve všech tunelech delších než 1 000 metrů je před vjezdy do tunelu instalována 

světelná signalizace tak, aby tunel mohl být v případě nouze uzavřen. Dále mohou být 

použity dodatečné prostředky jako proměnné dopravní značky a zábrany, aby bylo 

zajištěno dodržení zákazu vjezdu. 

Doporučuje se, aby uvnitř všech tunelů delších než 3 000 metrů, které jsou 

vybaveny řídicím centrem a ve kterých je intenzita dopravy vyšší než 2 000 vozidel v 

jednom jízdním pruhu, bylo v odstupech nepřevyšujících 1 000 metrů instalováno zařízení 

na zastavení vozidel v případě nouze. Toto zařízení se skládá ze světelné signalizace, 

případně z dodatečných prostředků jako jsou reproduktory, proměnné dopravní značky a 

zábrany.

Spojovací a dorozumívací systémy

Ve všech tunelech delších než 1 000 metrů s intenzitou dopravy nad 2 000 vozidel 

v jednom jízdním pruhu jsou instalována zařízení zabezpečující rádiové spojení 

záchranných služeb. Úkryty a ostatní zařízení, kde evakuovaní uživatelé tunelu musí čekat 

než opustí tunel, jsou vybaveny reproduktory pro předávání bezpečnostních zpráv 

uživatelům.

Zásobování elektrickou energií a elektrické rozvody

Všechny tunely mají nouzové zásobování elektrickou energií, které zajišťuje 

provoz bezpečnostního zařízení nutného pro evakuaci, po dobu ne. všichni uživatelé opustí 

tunel. Elektrické měřicí a řídicí obvody jsou navrženy tak, aby jejich místní výpadek 

například z důvodu požáru nepostihl nepoškozené obvody.

Požární odolnost zařízení tunelu 

Úroveň požární odolnosti všech zařízení tunelu bere v úvahu technologické 

možnosti a je zaměřena na zachování všech nezbytných bezpečnostních funkcí v případě

požáru.
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3.1.4 Opatření týkající se provozu tunelu

Prostředky pro provoz tunelu

Provoz tunelu je organizován a vybaven takovými prostředky, aby byla zajištěna 

plynulost a bezpečnost dopravy tunelem. Personál obsluhy, který se podílí na provozu, a 

záchranné služby se účastní příslušného počátečního a dalšího průběžného školení.

Plán řešení mimořádných událostí

Plány řešící mimořádné události jsou vypracovány pro všechny tunely. Tunely, 

které spojují různé členské státy mají jeden společný plán řešení mimořádných událostí.

Práce v tunelech

Úplná nebo částečná uzavírka jízdních pruhů v důsledku stavebních prací nebo 

údržby, která je plánována předem, začíná vždy vně tunelu. Pro tento účel mohou být 

užívány proměnné dopravní značky, světelná signalizace a mechanické zábrany.

Činnosti v případě mimořádné události

V případě závažných nehod nebo mimořádných událostí jsou všechny příslušné 

tunelové trouby okamžitě uzavřeny pro dopravu. To je prováděno současnou aktivací 

zařízeními před portály a aktivací proměnných dopravních značek, světelné signalizace a 

mechanických zábran uvnitř tunelu tak, aby mohl být co nejdříve zastaven veškerý 

dopravní provoz před tunelem a uvnitř tunelu. Doprava je řízena tak, aby vozidla, která 

nejsou touto událostí dotčena, mohla tunel co nejdříve opustit.

Čas potřebný pro přístup zasahujících záchranných služeb v případě mimořádné 

události v tunelu musí být co nejkratší a je ověřován během pravidelných cvičení. Ve 

významných obousměrných tunelech s vysokou intenzitou dopravy se na základě analýzy 

rizik určí, zda je nutné, aby stanoviště záchranných služeb bylo umístěno na obou koncích 

tunelu.

Činnost řídícího centra

U všech tunelů, pro které je stanoveno zřízení řídícího centra, včetně tunelů, které 

začínají a končí v různých členských státech, je vždy určeno jediné řídicí centrum, které 

vykonává úplnou kontrolu nad tunelem.

Uzavírka tunelu

V případě uzavírky tunelu jsou prostřednictvím snadno přístupného informačního 

systému uživatelé informováni o nejvhodnějších objížďkách. Tyto objížďky jsou součástí 
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plánů řešení mimořádných událostí. Mají směřovat k udržení plynulosti dopravy a omezit 

následné dopady na bezpečnost okolních oblastí.

Přeprava nebezpečných nákladů

Pro přepravu nebezpečných nákladů, specifikovaných v evropských předpisech o 

přepravě nebezpečných nákladů po komunikaci, mají být pro přepravu v tunelech použita 

následující opatření:

 Vypracování analýzy rizik před tím, než jsou stanovena nebo změněna omezení a 

požadavky;

 Týkající se přepravy nebezpečných nákladů tunelem;

 V zájmu dodržování předpisů umístit příslušné značky před poslední možnou 

odbočkou před tunelem a před portálem tunelu, jako i s dostatečným předstihem 

tak, aby řidiči mohli využít jiných komunikací;

 Spolu s uvedenou analýzou rizik se v jednotlivých případech zvažují zvláštní 

provozní opatření, která slouží ke snížení rizika souvisejícího s některými nebo 

všemi vozidly, která přepravují nebezpečné náklady v tunelech, jako například 

povinnost ohlásit vjezd nebo průjezd konvojů zabezpečovaný doprovodnými 

vozidly. 

Předjíždění v tunelech

V tunelech s více než jedním jízdním pruhem v každém směru se rozhoduje o 

povolení předjíždění těžkých nákladních vozidel na základě analýzy rizik.

Vzdálenost mezi vozidly a povolená rychlost

Stanovení přiměřené rychlosti vozidel a bezpečné vzdálenosti mezi nimi je v 

tunelech zvláště důležité a má jim být věnována zvýšená pozornost. O těchto náležitostech 

jsou uživatelé informováni. 

Minimální vzdálenost mezi vozidly, kterou má řidič osobního automobilu za 

normálních podmínek dodržovat, odpovídá vzdálenosti, kterou vozidlo ujede za dvě

vteřiny. Pro těžká nákladní vozidla má být tato vzdálenost dvojnásobná. Při zastavení 

dopravy v tunelu, mají uživatelé komunikace dodržet minimální vzdálenost pěti metrů

mezi vozidly s výjimkou situace nouzového zabrzdění.

Informační kampaně

Informační kampaně týkající se bezpečnosti v tunelech, které vycházejí z výsledků

činností mezinárodních organizací, jsou pravidelně pořádány a uskutečňovány spolu se 
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zabývajícími stranami. Tyto informační kampaně se vztahují na správné chování uživatelů

komunikací při příjezdu k tunelům a během průjezdu tunely, zejména v případě poruchy 

vozidla, dopravní nehody a požárů.

Uživatelé komunikací v tunelech jsou informování o bezpečnostním vybavení 

tunelu a řádném chování jeho uživatelů na vhodných místech, kterými jsou plochy určené 

k odpočinku řidičů (čerpací stanice,odstavné plochy) před tunelem, u vjezdu do tunelů při 

zastavení dopravy nebo na Internetu. [2]
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4. Standardy platné pro tunely v ČR

Zpracování norem a technických podmínek souvisejících s vybavením a 

provozováním tunelů je věnována v České republice systematická pozornost již od 

poloviny 90. let minulého století. Technické podmínky se zabývají nejenom vybavováním 

tunelů technickými zařízeními (TP 98), ale také stanovují požadavky na všechny druhy 

dokumentace, zabývají se provozováním v normálních i mimořádných režimech a režimy 

údržby (TP 154). [13] 

V českých předpisech jsou za tunely považovány pouze stavby na pozemních 

komunikacích přesahující 100 m délky. Kratší tunely jsou nazývány podjezdy a jejich 

stavba se řídí normou ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“. Tyto tunely nejsou 

vybavovány řídícím ani bezpečnostním systémem, pokud to nevyplývá z dopravního řešení 

či z jiných odůvodněných požadavků. [15] 

Cílem této kapitoly je popsat předpisy zabývající se  tunely v naší zemi a situaci 

těchto předpisů s evropskou směrnicí 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely (viz kapitola 3.1). Dále porovnat bezpečnostní požadavky v 

předpisech České a Slovenské republiky a na závěr se zmínit o silničních tunelech v České 

republice. 

4.1 Projektování tunelů pozemních komunikací ČSN 73 7507

Tato norma je zásadním dokumentem, která platí pro projektování, prostorové 

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

České republice. Pro projektování rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících 

tunelů platí ustanovení této normy v maximálně využitelném rozsahu. Nyní platná 

ČSN 73 7507 byla vydána v lednu 2006 a nahradila ČSN 73 7507 ze srpna 1999. Je v ní 

upřesněno a doplněno názvosloví, především z hledisek nových termínů, terminologie 

nových požárních předpisů a termínů z oblasti technického vybavení tunelů. Je doplněna o 

bezpečnostní kategorie a dána do souladu s platnými evropskými předpisy, zvláště 

směrnicí 2004/54/ES.

4.2 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací 

Technické podmínky TP 98 stanovují zásady pro návrh a realizaci technologického 

vybavení tunelu pozemní komunikace. Kromě dělení technologického vybavení tunelu na 
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jednotlivé systémy, uvádí metodiky výpočtu u souborů, které lze exaktně vypočítat. U 

ostatních souborů jsou stanoveny ostatní technické požadavky a funkční principy. TP 98 

jsou základem pro systémově sjednocenou technologii tunelů v České republice.

Účelem zpracování TP 98 je pomoci standardizaci v technologickém vybavení 

tunelů v České republice a přispět tak k tomu, aby tunely v České republice byly 

vybavovány na Evropské úrovni na straně jedné, přičemž musí být brána na zřetel snaha, 

aby byly optimalizovány náklady na jejich vybavení na straně druhé. TP 98 představují 

svým významem a okruhem řešených problémů velmi účelnou pracovní pomůcku, která je 

nezbytná k využití odborníky zainteresovanými na projektování, stavbách, provozování, 

řízení, údržbě a i likvidaci nebezpečných událostí a dopravních nehod v tunelech. [15]

4.3 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací 

Technické podmínky TP 154 jsou poměrně unikátním dokumentem a to i v 

celoevropském konceptu. Zabývají se provozováním tunelů z hlediska minimalizace 

nákladů na provoz, stanovují požadavky na servis a dále na zpracování a ukládání dat 

získávaných v dopravních a technologických zařízení. Samostatná a rozsáhlá kapitola se 

věnuje bezpečnostní politice. [13]

4.4 Situace našich standardů z pohledu Směrnice 2004/54/ES

Vzhledem k tomu, že norma ČSN 73 7507 prošla aktualizací, jsou v ní zapracovány 

všechny požadavky směrnice. Díky tomu, že první vydání TP 98 v roce 1997 (dnes už 

neplatné) definovalo ještě přísnější podmínky než Směrnice 2004/54/ES, nebylo nutné v 

naší zemi upravovat ani dodatečně dovybavovat žádný nově projektovaný tunel. [13]

Porovnáním přijaté směrnice EU s českou normou ČSN 73 7507 a technickými 

podmínkami TP 98 vyplývá, že požadavky na řešení bezpečnostních prvků i 

bezpečnostního vybavení jsou v našich normách mnohem přísnější. [14]

To, co směrnice přináší nového, je zajištění vysoké úrovně managementu 

bezpečnosti po celou dobu životnosti tunelu, a to od prvních projektových stupňů, po celou 

dobu jeho provozování včetně modernizace a rekonstrukce. K tomuto účelu musí být 

ustanoveny správní, inspekční a bezpečnostní orgány a zároveň vytvořeny nástroje, pomocí 

kterých budou svoji činnost vykonávat. Základním nástrojem pro management bezpečnosti 

silničních tunelů se stává „Bezpečnostní dokumentace“. [8]
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4.5 Požadavky standardů 

Dokumenty nějakým způsobem upravují či doporučují technologické a 

bezpečnostní vybavení silničních tunelů. Česká republika se musí řídit kromě svých 

předpisů jako člen Evropské unie směrnicí 2004/54/ES, definující minimální bezpečnostní 

požadavky na tunely transevropské silniční síti. 

4.5.1 České normy a TP 98

Norma ČSN 73 7507 dělí tunely podle stavební délky:

a) Krátké: délky do 300 m;

b) Střední: délky 300 m až 1 000 m;

c) Dlouhé: délky přes 1 000m.

Toto dělení má vliv na bezpečnostní stavební úpravy tunelu viz tabulka 1:

Bezpečnostní stavební úpravy        Tunely: Krátké Střední Dlouhé
Tunelová trouba

    Nouzové pruhy   -
    Nouzové zálivy -  
    Otáčecí zálivy - - 
    Nouzové chodníky   
    Úkryty pro evakuované osoby - - -
    Úkryty pro účely ochrany obyvatelstva - - -
Únikové cesty

    Záchranné cesty pro osoby -  
    Záchranné cesty pro osoby a vybraná vozidla IZS -  
    Otáčecí prostory, zařízení, v záchranných cestách -  
    Záchranné cesty pro vozidla - - 
    Vstupy pro záchranné jednotky IZS -  
    Záchranné šachty pro osoby -  
    Náhradní únikové cesty -  
Předportálí

    Nástupní bezpečnostní plochy -  
    Zpevněné přejezdy   
    Bezpečnostní záchytná zařízení   
    Přístupové komunikace   

Tab. 1 Bezpečnostní stavební úpravy [15]

 povinné úpravy
 na základě hodnocení rizik 
- nedoporučuje se

Stavební vybavení tunelů se navrhuje na předpokládanou funkční životnost 30 let.

Technický předpis TP 98 zatřiďuje tunely v závislosti na délce tunelů a intenzitě dopravy 

do bezpečnostních kategorií:
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a) Kategorie TA;

b) Kategorie TB;

c) Kategorie TC.

Pro intenzity dopravy nižší než 1000 vozidel na den se tunely kategorizují pouze 

podle délky:

Kategorie TC TB TA
Délka [m] 100-500           500-3000      3000-10000

Jednotlivé kategorie mají vliv na bezpečnostní vybavení tunelů, viz tabulka 2:

Bezpečnostní vybavení TC TB TA
Hlásky nouzového volání

    Hlásky nouzového volání   
    Poplachová tlačítka   
Systém videodohledu

    Televizní dohledový systém   
    Měření úsekové rychlosti   
Dopravní systém

    Sběr dopravních dat   
    Dopravní značení   
    Zařízení pro provozní informace   
    Světelné signály pro jízdu v pruzích   
    Světelné signály    
    Měření výšky vozidel   
    Mechanické zábrany   
    Reflexní elementy   
    Identifikace dopravního excesu v tunelu   
Spojovací a dorozumívací zařízení

    Rádiové spojení   
    Mobilní telefonní síť   
    Ozvučovací zařízení   
Evakuační vybavení

    Osvětlení únikových cest   
    Bezpečnostní značky   
Požární zařízení

    Automatické hlásiče požáru   
    Tlačítkové hlásiče požáru   
    Přenosné  hasící přístroje   
    Požární hydranty   
Osvětlení tunelu

    Normální osvětlení   
    Náhradní osvětlení   

Tab. 2 Rozdělení technických prostředků podle kategorie tunelu [15]

 povinné vybavení 
 požadovaná analýza potřeby a/nebo alternativního  řešení 

Technické vybavení tunelů se navrhuje na předpokládanou funkční životnost 15 let.
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4.5.2 Slovenský TP - Požiarna bezpečnosť cestných tunelov 

Slovenská republika se řídí technickým předpisem „Požiarna bezpečnosť cestných

tunelov“ pro projektování, výstavbu a provoz nových tunelů na pozemních komunikacích z 

hlediska požární bezpečnosti.

TP tunely dělí na základě tepelného výkonu pravděpodobného požáru do tří 

kategorií:

a) 30 MW;

b) 50 MW;

c) a 100 MW.

S tepelným výkonem 100 MW se uvažuje tehdy, jestli o tom rozhodne riziková 

analýza. [7]

Technický předpis definuje požadavky na bezpečnostní vybavení a stavební úpravy, 

které  jsou uvedeny v tabulce 3:

Požadavky TP
Únikové cesty
Chráněná ÚC  nevyžaduje u tun. < 300 m
Nouzové východy  vyžaduje po max. 300m
Nucené větrání  vyžaduje u tun. > 300 m
Požárně technická a technická zařízení

Požární vodovod

vyžaduje u tun. > 500m
 průtok:
 30 MW.... nejméně 16,7 l/s
 50MW….... nejméně 20 l/s
 100MW....... nejméně 23 l/s

Požární hydranty  vyžaduje po max. 150m
Hlásiče požáru  vyžaduje u tunelu. > 300 m
Odvodnění  vyžaduje  
Nouzové osvětlení  vyžaduje po max. 25 m
Prostředky pro protipožární zásah
Přístupové komunikace  vyžaduje se
Nástupní plocha  vyžaduje se

Plocha pro leteckou záchrannou službu
 doporučuje u tun. > 500m
 vyžaduje u tun. > 3000m

Zásahová cesta
 vyžaduje 

u dvoutrubního tunelu >1500m
Komunikační zařízení
SOS kabiny  vyžaduje po max. 150m
Videodohled  vyžaduje u tun. > 300m
Tunelový rozhlas  vyžaduje u tun. > 300m
Dopravní rádio  vyžaduje 

Tab. 3 Požadavky Slovenského TP [7]
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4.5.3 Srovnání českých a slovenských standardů 

Technické podmínky TP 98 řeší technologické vybavení tunelů v České republice a 

jsou nutným doplňkem normy ČSN 73 7507, zatímco Slovenská republika se řídí jedním 

předpisem. 

Slovenské technické podmínky- „Požiarna bezpečnosť cestných tunelov“, se

zabývají požární bezpečností silničních tunelů v zemi. Narozdíl od Českých standardů 

Slovenské TP dělí tunely podle tepelného výkonu pravděpodobného požáru, nebo-li 

požárního rizika. Toto riziko se stanovuje nejen pro tunelovou troubu, ale také pro objekty 

tunelu, objekty mimo tunelovou troubu a kabelový kanál. Tak jako v normě ČSN 73 7507, 

technický předpis stanovuje požadavky na stavební konstrukce, tj. reakce na oheň, požární 

odolnost stavebních konstrukcí atd. To co v českých předpisech nenalezneme a v 

slovenském TP ano, je samostatná kapitola zabývající se přepravou nebezpečných věcí 

tunely.

4.6 Silniční tunely v ČR 

S provozováním silničních tunelů v České republice nejsou dlouholeté zkušenosti. 

Větší počet tunelů, který však nepřesahuje patnáct byly uvedeny do provozu v posledním 

desetiletí. [14] Jak je patrno z tabulky 4, z celkového počtu dosud provozovaných tunelů 

jsou téměř 2/3 tunely do 500 m. 

Druh komunikace Název tunelu Délka [m]

D5 Valík 380

D8
Libouchec 530
Panenská 2 059

R35
Liberec 280
Lipník 93

MO Praha
Zlíchovský tunel 165
Mrázovka 1 300
Strahovský tunel 2 000

Ostatní Praha
Letenský tunel 426
Těšnovský tunel 344
Vyšehradský tunel 30

Městská Brno
Pisárky 510
Husovice 600

I/38 Jihlava 310
I/35 Hřebeč 355

Celkem 9 382

Tab. 4 Provozované tunely v ČR [15]
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Vzhledem k tomu, že neexistují speciální standardy, předpisy či doporučení pro 

krátké a střední silniční tunely dlouhých do 500 m, vyskytují se v naší republice případy, 

kdy tunely kratší než 500 m jsou zbytečně převybavovány. Přitom se zdaleka nejedná jen o 

značné investice, ale díky drahým zařízením je nákladný i následný provoz. Výzkumné 

projekty v České republice hledají optimální vybavení krátkých tunelů, tedy tunelů kratších 

než 500 m. Do budoucna se plánuje výstavba 62 tunelů, více jak polovina nepřesahuje 

500 m, takže problematika krátkých tunelů je akutní. [15]
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5. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí

V současné době dochází k prudkému nárůstu silniční přepravy nákladů, s tím 

souvisí i odpovídající nárůst přepravy nebezpečných věcí. Specifikum přepravy 

nebezpečných věcí je přeprava látek a předmětů, které svojí povahou mohou představovat 

určité potenciální nebezpečí. 

Celkový objem přepravy nebezpečných věcí v unii činí přibližně 110 miliard tun za 

rok, z nichž 58 % se převáží po silnici, 25 % po železnici a 17 % po vnitrozemských 

vodních cestách. [20]

Jak je vidět z výše uvedených procent přepravovaných věcí, musí být věnováno 

mezinárodní silniční dopravě velká pozornost, protože dopady v případě havárie a nehod 

jsou značné. Pro tento typ přepravy platí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR).

Obr. 1 Nákladní automobil pro převážení ropných produktů [19]

Tato dohoda o přepravě nebezpečných látek po silnicích byla přijata v roce 1957. 

Jedná se o mezinárodní svazek, ke kterému se připojila i Česká republika. Nebezpečné 

látky a předměty se podle svých převládajících nebezpečných vlastností zařazují do tříd 

nebezpečnosti [17], jak je uvedeno v tabulce 5: 
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Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Tab. 5 Třídy nebezpečnosti [17]

Dohoda ADR od svého vzniku prošla řadou změn a nyní se aktualizuje každé dva 

roky. Stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle vlastností, stanovuje podmínky 

pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje stanovené doklady a podobně.

Vozidla přepravující nebezpečné látky musí být řádně označeny pomocí výstražné 

tabulky (oranžový obdélník 40x30 cm orámovaný černým proužkem o síle 1,5 cm) a 

pomocí bezpečnostní značky (čtverec postavený na roh různých barev podle třídy 

nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky). [19]

Podle této dohody mohou příslušné orgány omezit průjezd nebezpečných věcí 

tunely.

5.1 Omezení průjezdu tunely

Aby se omezil průjezd vozidel přepravující nebezpečné věci tunelem, musí 

příslušný orgán označit silniční tunel jednou z kategorií tunelů, které jsou uvedeny níže. 

V úvahu se musí vzít charakteristiky tunelu, odhad rizika, včetně možnosti a vhodnosti 

alternativních tras, způsobu a řízení provozu. Jeden tunel může být označen více než 

jednou kategorií tunelu, například závisející na denních hodinách nebo na dnech týdne a 

podobně. [13]

5.1.1 Kategorizace tunelů

Kategorizace vychází z předpokladu, že v tunelech existují tři hlavní nebezpečí, 

které mohou způsobit hromadné nehody s velkým počtem smrtelných zranění, nebo vážné 

poškození infrastruktury tunelu:

a) Výbuchy;
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b) Únik toxického plynu nebo těkavé toxické kapaliny;

c) Požáry.

Definovány jsou tyto kategorie:

Kategorie tunelu A: pro tuto kategorii tunelu neplatí žádná dopravní omezení pro převoz 

nebezpečných věcí.

Kategorie tunelu B: pro tunely této kategorie existují omezení pro nebezpečné věci, které 

mohou vést k velmi silnému výbuchu. Dále uvedené nebezpečné věci uvedené v tabulce 6 

jsou považovány za předměty splňující tato kritéria (odhad vychází ze skutečných 

nebezpečných vlastností věcí, typu ochrany a přepravovaného množství):

Třída 1:         Skupiny snášenlivosti A a L;
Třída 3:         Klasifikační kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 a 3379);
Třída 4.1:      Klasifikační kódy D a DT; a
                       Samovolně se rozkládající látky, typ B (UN 3221, 3222, 3231,a 3232);
Třída 5.2:      Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3102, 3111 a 3112).
Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 1000 kg:
Třída 1:         Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L).
Pokud jsou přepravovány v cisternách:
Třída 2:         Klasifikační kódy F, TF a TFC;  
Třída 4.2:      Obalová skupina I;
Třída 4.3:      Obalová skupina I;  
Třída 5.1:      Obalová skupina I.

Tab. 6 Nebezpečné věci pro kategorii tunelu B [13]

Kategorie tunelu C: omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému 

výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky. Dále uvedené nebezpečné 

věci jsou považovány předměty za splňující tato kritéria:

 Nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie B;

 Následující nebezpečné věci, viz tabulka 7.

Třída 1:          Podtřída 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L); a
                       Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti H a J);
Třída 7:         UN 2977 a 2978.
Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 5000 kg:
Třída 1:         Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G);
Pokud jsou přepravovány v cisternách:
Třída 2:         Klasifikační kódy T, TC, TO a TOC;
Třída 3:         Obalová skupina I pro klasifikační kódy  FC, FT1, FT2 a FTC;
Třída 6.1:      Obalová skupina I pro TF1 a TFC; a 
                       Látky s inhalační toxicitou (UN 3381 až 3390);
Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1.

Tab. 7 Nebezpečné věci pro kategorii tunelu C [13]
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Kategorie tunelu D: omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému 

výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky nebo velkému požáru. Dále 

uvedené nebezpečné věci jsou považovány za splňující tato kritéria:

 Nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie C;

 Následující nebezpečné věci, viz tabulka 8.

Třída 1:         Podtřída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G);
Třída 2:         Klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;
Třída 4.1:      Samovolně se rozkládající látky, typy C, D, E, F; a 
                       UN 2956, 3241, 3242 a 3251;
Třída 5.2:      Organické peroxidy, typy  C, D, E a F;
Třída 6.1:      Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1 a TFC; a 
                       Látky s inhalační toxicitou (UN 3381 až 3390);
Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1;
Třída 9:         Klasifikační kódy M9 a M10.
Pokud jsou přepravovány volně ložené nebo v cisternách:
Třída 3:         Obalová skupina I a II; a 
                       Klasifikační kód F2;
Třída 4.2:      Obalová skupina II;
Třída 4.3:      Obalová skupina II;
Třída 6.1:      Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF2 a TW1; a 
                       Obalová skupina II pro klasifikační kódy TF1, TF2, TFC a TW1;
Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kód CF1, CFT a CW1;
Třída 9:         Klasifikační kódy M2 a M3.

Tab. 8 Nebezpečné věci pro kategorii tunelu D [13]

Kategorie tunelu E: platí omezení pro všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 

3331, 3373.

Kategorie tunelu přiřazená příslušným orgánem danému tunelu za účelem omezení 

průjezdu dopravních prostředků přepravujících nebezpečné věci musí být vyznačena dále 

uvedenými silničními dopravními značkami a signály, viz tabulka 9.

Značka a signál Kategorie tunelu

Žádné A
Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem B B
Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem C C
Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem D D
Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem E E

Tab. 9 Přiřazení značek a signálu podle kategorie tunelu [13]
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5.1.2 Ustanovení o dopravních značkách a vyhlášení omezení v tunelech 

Příslušný orgán musí označit zákazy průjezdu tunelem a alternativní trasy 

prostřednictvím značek a signálů. Systém značek a signálů je předepsaný Vídeňskou 

úmluvou a je založen na používání tvarů a charakteristických barev u značek každé třídy. 

Kde je to možné, je lépe používat grafických symbolů (piktogramů) než popisů. Kde 

smluvní strany považují za nezbytné upravit předepsané značky a symboly, tak tyto úpravy 

nesmí měnit jejich podstatné charakteristiky. Tam kde smluvní strany neuplatňují 

Vídeňskou smlouvu, předepsané značky a symboly mohou být upravovány. Tyto úpravy 

však nesmí měnit jejich podstatný smysl. Dopravní značky a signály určené pro zákaz 

vjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci do silničních tunelů musí být umístěny na 

místě, kde je možná volba alternativní trasy. Omezení v tunelu musí být úředně 

publikované a zpřístupněné veřejností. [13]

Obr. 2 Zákaz převozu nebezpečného zboží tunely [12]

Obr. 3 Pokyny podle kterých probíhá přeprava nebezpečného zboží [12]

Dopravní značka na obrázku 2 zakazuje převoz nebezpečného zboží tunely a 

značení na obrázku 3 dává pokyny, podle kterých musí řidiči postupovat při převozu. 
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5.2 Kódy omezení průjezdu tunelem

Omezení pro přepravu specifických nebezpečných věcí tunely vychází z kódu 

omezujícího průjezdu tunelem. Pokud „(-)“ je uvedeno místo jednoho z kódu omezení 

průjezdu tunelu, pak nebezpečné věci nepodléhají žádnému omezení průjezdu tunely. 

Pokud dopravní prostředek převáží nebezpečné věci, kterým byly přiřazeny různé kódy 

omezení průjezdy tunely, pak se nejpřísnější z těchto kódu omezení průjezdu se musí 

přiřadit celému nákladu.

Omezení dopravních prostředků jsou uvedeny v tabulce 10: 

Kód omezení průjezdu 
tunelem celého 

nákladu
Omezení:

B Průjezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E

B1000C
Průjezd zakázán tunely kategorie B, pokud celková čistá
výbušná hmotnost na dopravní jednotku je větší než 1000 kg;
Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E

B1D
Průjezd zakázán tunely kategorie B a C při přepravě v cisternách;
Průjezd zakázán tunely kategorie D a E

B1E
Průjezd zakázán tunely kategorie B, C a D při přepravě v cisternách;
Průjezd zakázán tunely kategorie E

C Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E

C5000D
Průjezd zakázán tunely kategorie C, pokud celková čistá výbušná 
hmotnost na dopravní jednotku je větší než 5000 kg;
Průjezd zakázán tunely kategorie D a E

C1D
Průjezd zakázán tunely kategorie  C při přepravě v cisternách;
Průjezd zakázán tunely kategorie D a E

C1E
Průjezd zakázán tunely kategorie C a D při přepravě v cisternách;
Průjezd zakázán tunely kategorie E

D Průjezd zakázán tunely kategorie  D a E

D1E
Průjezd zakázán tunely kategorie D při přepravě ve volně loženém 
stavu nebo v cisternách;
Průjezd zakázán tunely kategorie E

E Průjezd zakázán tunely kategorie E

- Průjezd dovolen všemi tunely

Tab. 10 Omezení průjezdu tunely [13]

Například průjezd dopravního prostředku přepravující UN 0161 (prach bezdýmný), 

klasifikační kód 1.3C, kód omezení průjezdu tunely C5000D, v množství přepravující 

celkovou čistou výbušnou hmotnost 3000 kg tunely kategorií D a E, je zakázán. [13]
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6. Přeprava nebezpečných nákladů tunely

Největší riziko a největší škody v tunelech představují dopravní nehody vozidel 

přepravující nebezpečný náklad. Požár tohoto nákladu v tunelu, kdy se celá jeho tepelná 

energie vstřebává v uzavřeném prostoru , může vést ke katastrofálním důsledkům. Proto je 

nezbytné se tímto typem nehody zabývat. Samotná kategorizace požárů se v různých 

evropských zemích značně liší.

Nejobjektivnější a také nejčastěji používaný ukazatel rozsahu požáru je tepelný 

výkon požáru, tříděný podle zdroje nehody. V tabulce 11 jsou uvedené tepelné výkony a 

množství zplodin. Jedná se o hodnoty, které jsou používány v evropských zemích.  

Vyzářený tepelný výkon a množství zplodin

Druh vozidla
Tepelný 
výkon v 

MW

Průtokové 
množství m3/s

osobní vůz 5 20
2 - 3 os. vozy, nebo

osobní mikrobus
8 -15 30

1 dodávka (malý
městský autobus)

15 - 20 50

1 autobus bez nebezp.
nákladu.

20 - 30 60 - 80

1 kamion (naložený) 100 200
1 cisterna s benzínem 200 - 300 300

Tab. 11 Tepelný výkon podle zdroje nehody [11]

Horní mez tepelného výkonu požáru se v různých evropských zemích udává 

rozdílně. Nejpřísnější kritérium pro cisternu s benzínem udávají ve svých normách 

Francouzi (300 MW) a naopak nejmenší hodnotu Švýcaři (150-200 MW). [11] 

6.1 Kategorizace nebezpečných nákladů

Jak již bylo uvedeno, existují tři hlavní nebezpečí, která mohou způsobit četné oběti 

na životech a vážně poškodit tunel. Jsou to výbuchy, úniky toxických plynů nebo 

toxických tekutin a požáry. Hlavní důsledky těchto nebezpečí lze charakterizovat takto:

Výbuch:

Rozlišujeme dvě úrovně výbuchů, které mají nejrozsáhlejší následky:
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 Velmi velký výbuch - výbuch plného nákladu expandujících par vařící se hořlavé 

tekutiny (výbuch následovaný ohnivou koulí, známý jako BLEVE, také zvaný 

"Horký výbuch");

 Velký výbuch - výbuch nehořlavých stlačených, nebo požárem ohřátých plynů 

(výbuch bez ohnivé koule, také zvaný - "Studený výbuch"). [11]

Velmi velký výbuch usmrtí všechny osoby nacházející se v celém tunelu nebo jeho 

značné části a způsobí vážné poškození na vybavení tunelu, případně jeho konstrukci. 

Důsledky velkého výbuchu jsou menší, především pokud jde o poškození konstrukce 

tunelu. Obecně neexistují žádné možnosti, jak by se daly zmírnit důsledky těchto výbuchů, 

hlavně v prvním případě.

Únik toxického plynu nebo toxických tekutin:

Únik může být způsobeny proděravěním nádrže s toxickým plynem nebo těkavou 

toxickou tekutinou. Usmrtí všechny osoby nacházející se v blízkosti a v zóně, kam se látka 

dostane působením větrání. Část tunelu lze ochránit, ne však celý tunel, hlavně v prvních 

minutách úniku.

Požár:

Závažnost následků bude záviset od geometrického uspořádání tunelu, dopravy a 

vybavení a může se pohybovat od menšího počtu obětí a omezeného poškození tunelu až 

po několik desítek obětí a závažného poškození tunelu. [13]

6.2 Metoda rozhodování o trase převozu nebezpečného zboží

Optimální rozhodování o způsobu, času a dalších podmínek přepravy nebezpečných 

látek je komplexní proces, zohledňující mnohé faktory. Rozhodnutí je mimořádně závažné 

v případě, pokud přepravce porovnává riziko přepravy dané nebezpečné látky přes tunel s 

přepravou téže látky alternativní trasou. Nejefektivnější podporných metod rozhodování je 

metoda DSM, která je založena na výsledcích metody QRAM.

6.2.1 QRAM model a jeho možnosti

Tento model poskytuje kvantitativní posouzení rizik spojených s přepravou 

nebezpečných nákladů v silničních tunelech. Model je možné použít na porovnání trasy, 

zahrnující tunel, a jiných tras vedených pouze po otevřených komunikacích. QRAM si 

klade za cíl:
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 Porovnat rizika spojená s přepravou nebezpečných nákladů po uvažovaných 

trasách;

 Vyhodnotit problémy spojené s řízením tunelu (například určování toho, které typy 

nebezpečných nákladů by mohly být zakázány dopravovat v tunelu a které naopak 

povoleny);

 Porovnat rizika na trase z hlediska individuálního a společenského;

 Stanovit opatření pro snížení rizik (například výpočet a porovnání účinnosti změn 

vzdáleností mezi únikovými východy).

Model QRAM může být použit na vypracování rizikové analýzy pro přepravu 

nebezpečných nákladů, jak je požadováno ve směrnici Evropského parlamentu a rady 

2004/54/ES. Posoudit existující rizika znamená uvažovat všechny typy nehod, které mohou 

nastat, například vzdálenost mezi vozidly, velikost nákladu a mnohé další skutečnosti. [13]
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7. Rešerše dopravních nehod v tunelu

Havárie v silničních tunelech mají narůstající trend. Hlavním důvodem tohoto 

stoupajícího trendu je bezpochyby zvýšení počtu a délky silničních tunelů. Další 

skutečností je, že staré tunely neodpovídají současným požadavkům na bezpečnost 

provozu a intenzity silničního provozu. [3]

Počet dopravních nehod v tunelech je relativně omezený, neboť tunely nejsou 

vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je sníh, náledí, vítr a déšť, což 

zejména platí v případě delších tunelů. Na druhé straně však dochází k relativně častému 

výskytu požárů.

Zkušenosti ukazují, že požár v tunelu lze likvidovat téměř vždy po jeho vzniku 

dostupnými hasicími prostředky. Prvních šest minut po vzniku požáru rozhoduje, zda se 

účastníci této události svými silami zachrání. Při požáru na volné komunikaci se účastníci 

zachraňují sami, pokud to situace umožní. V tunelu je povinnost investora a provozovatele 

vytvořit co nejlepší podmínky tak, aby měl účastník nehody reálnou šanci na přežití, 

vznikne-li požár v tunelu. Požár působením kouře může ohrozit životy všech lidí v tunelu, i 

když jsou vzdálení stovky metrů od zdroje tepla. [13] 

7.1 Tragické nehody v silničních tunelech 

Následky závažných požárů, které patří mezi nejobávanější formy nehod v tunelech 

jsou rozdílné od jednoho zraněného po desítky mrtvých, od poškození jednoho vozidla po 

zničení několika automobilů, nákladních vozů či kamiónů. [3]

Mezi nejzávažnější dopravní nehody, jak z hlediska počtu zraněných či obětí na 

životech, tak z hlediska hmotných škod, patří nehody v tunelu Mont Blanc ze dne

24. března 1999 a nehoda v Tauernském tunelu z 29. května téhož roku. Jsou to dvě 

katastrofy, které následovaly těsně za sebou. Příčina i následky těchto nehod jsou uvedeny 

a popsány níže.

7.1.1 Nehoda v tunelu pod Mont Blanc

Silniční tunel pod Mont Blanc byl vybudován za vzájemné spolupráce Francie s 

Itálii a po osmi letech budování byl otevřen v roce 1965. Jednotubusový tunel s dvěmi 

jízdními pruhy měří 11,6 km. Větší část tunelu se nachází na francouzském území:

7 640 m, oproti 3 960 m na území Itálie. Tunel je provozován oběmi stranami a každá 

strana se stará o polovinu (5800 m). V tunelu je vozovka široká 7 m, ohraničená dvěma 
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chodníky o šíři 80 cm. Každých 300 m jsou odstavné plochy umístěné střídavě na každé 

straně vozovky, očíslované ve směru Francie-Itálie. Konstrukce každého druhého výklenku 

umožňuje otočení kamionu. [1]

Dne 23. března 1999 došlo v tunelu k požáru belgického kamionu Volvo, jedoucího 

z Francie do Itálie s plně naloženým nákladem moukou a margarinem. Vjezd belgického 

kamionu na francouzské straně tunelu byl registrován, přičemž nebyl pozorován žádný 

kouř. Řidič zpozoroval kouř z návěsu až v tunelu a zastavil u výklenku č. 21 v okamžiku, 

kdy francouzský operátor zpozoroval na své obrazovce hlášení kouře. Francouzský 

operátor ihned vyhlásil poplach, byly spuštěny závory, na semaforu zapnutá červená světla 

a byla vyrozuměna záchranná služba. [13] 

Průběh požáru, přes velmi rychlou identifikaci ohně probíhal málo koordinovaně, 

řada technických zařízení nefungovala a shoda dalších okolností způsobila, že následky 

požáru v tunelu byly tragické. Záchranné jednotky z italské strany nemohly zasáhnout, 

protože se směr hustého kouře obrátil směrem k nim. Svědci vypovídali, že se kouř nedržel 

ve vrstvě pod stropem tunelu, ale byl rozptýlen po celém profilu tunelu.

Následkem požáru zemřelo 42 osob, bylo zničeno 24 nákladních vozidel, 2 vozidla 

osobní a 2 vozidla záchranných jednotek. V důsledku vysoké teploty v tomto uzavřeném 

prostoru byl beton stropu velmi poškozen v délce cca 900 m. Technická zařízení, v místech 

výskytu požáru nebo horkého kouře byla rovněž úplně, nebo částečně zničena. Výjimkou 

byl přívod požární vody, který zůstal pod tlakem. 

Požár v tunelu Mont Blanc se stal největší nehodou v historii tunelů na pozemních 

komunikacích. Podstatnou měrou se na tom podílelo rozdělení odpovědností a 

nedostatečné koordinace mezi dvěma organizacemi dvou států a nejednotné definování 

krizových opatření. Také se potvrdilo, že u jednotubusových dlouhých tunelů je důležité 

poskytnout možnost úniku ohroženým osobám únikovou chodbou. Přestože záchranné 

týmy nebyly zdaleka vybaveny optimální technikou, by ani současný stav ve vývoji 

záchranné techniky nedovolil za takto extremních podmínek, aby se záchranné týmy 

přiblížily k tak obrovskému žáru, při extrémním zakouření a za nedostatku kyslíku. Tunel 

byl znovu otevřen až po 3 letech oprav v březnu 2002. [1]

7.1.2 Nehoda v Tauernském tunelu

Zhruba po dvou měsících po katastrofálním požáru v tunelu Mont Blanc vznikl 

další požár a to v tunelu Tauern. Obousměrný jednotubusový tunel byl dokončen v roce 

1975 o délce 6 400 a má metrů. Každý jízdní pruh má šířku 3,75 metrů a na každé straně je 
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zvýšený metr široký chodník. Ventilačním systém tvoří podélná ventilace, rozdělená do 

čtyř sekcí. Každá ze sekcí je schopná přivést asi 190 m3/s čerstvého vzduchu. Tunel je 

vybaven kamerami a automatickými hlásiči požáru.

K požáru došlo 29. května 1999, kdy byl dopravní provoz řízen dopravní světelnou 

signalizací umístěnou uvnitř tunelu kvůli opravárenským pracím. Uvnitř tunelu na 

červenou zastavil nákladní vůz s nákladem barev a za ním čtyři další vozidla. Následně do 

nich narazil 34 tunový kamion, jehož řidič upadl na několik vteřin do mikrospánku. Po 

srážce došlo vlivem úniku pohonných hmot z proražených nádrží vozů ke vznícení paliva a 

vzniku požáru, který následně zachvátil i kamion s nákladem hořlavin, na němž začaly 

nejprve vybuchovat jednotlivé spreje a pak došlo k několika velkým explozím s následným 

rozsáhlým požárem a velkou produkcí kouře. Naštěstí interval od vzniku kolize po vznik 

požáru postačil, aby většina účastníků nehody stačila utéci do bezpečí, což podstatně 

snížilo počet obětí i rozsah katastrofy. Přivolané záchranné jednotky uhasily požár až za 

šest hodin. 

Devět lidí zahynulo na místě důsledkem srážky a čtyři oběti zemřely v důsledku 

požáru vzniklého po srážce. Materiální škody byly velké, kromě škod na samotné 

infrastruktuře tunelu bylo celkem zničeno 24 osobních a 16 nákladních vozů. Díky 

rychlému zásahu hasičů byl i rozsah materielních škod značně menší. Evidentním 

problémem, který platil i pro tunel Mont Blanc je neexistence únikové chodby nebo 

dokonce druhé tunelové trouby. Tauernský tunel byl znovu otevřen již po pěti měsících od 

dne nehody. [11]

7.2 Další dopravní nehody v tunelu

Kromě dvou zmíněných katastrofálních nehodách v tunelech které byly uvedeny v 

předchozím bodě došlo v minulosti k dalším nehodám, které měly za následek ztráty na 

lidských životech a při kterých byly ohroženy životy a zdraví osob. V tabulce 12 je přehled 

vybraných nehod, které se zapsali v minulosti jako tunelové tragédie nejen v silničních 

tunelech. Při pohledu na tuto tabulku mnou vybraných nehod zjistíme, že velká četnost 

těchto katastrof se odehrála v Rakousku. Počet obětí v nich i s nehodou v tunelu Tauern 

čítá hrozivých 182 osob při šesti nehodách během pouhých čtyř let. 
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Rok Místo nehody Druh nehody Následek

2006 Viamala : Švýcarsko
Kolize autobusu s osobním   
vozem.

6 mrtvých a 6 zraněných

2003 Gotthard : Rakousko
Nehoda Nákladního 
automobilu s osobním.

1 mrtvý a 4 vážně 
zranění

2001 Gotthard : Rakousko
Požár dvou nákladních 
vozidel.

Při nehodě přišlo o život 
11 osob.

2001 Guldorgsund : Dánsko
Srážka kamionu 
s automobilem.

Zemřelo 5 osob a 9 jich 
bylo zraněno.

2001 Karoten : Rakousko Nehoda autobusu.
24 osob zraněno, někteří 
z nich vážně.

2001 Helbersberg : Rakousko
Hromadná srážka, bez 
vzniku požáru.

Přišli o život 2 lidé a 10 
bylo zraněno.

2000 Kitzsteinhorn : Rakousko
Požár v jednom vagónu 
lanovky při průjezdu tunelu.

O život přišlo 155 osob 
včetně dětí.

1996 Palermo : Itálie Exploze cisterny a požár.
Zemřelo 5 osob a 22 jich 
bylo zraněno. 

1995 Baku : Azerbajdžán
Požár v tunelu metra, příčina 
elektrický zkrat.

Přišlo o život 289 osob

1987 Londýn : Anglie
Požár vzniklý odhozenou 
zápalkou.

Zemřelo 31 osob

1982 Salang : Afghanistan
Srážka auta s cisternou s 
následnou explozí.

Udusilo se a uhořelo 
700-2000 osob.

Tab. 12 Přehled vážných dopravních nehod v tunelech [4]

7.3 Závěr k nehodám v tunelech

Katastrofy v silničních tunelech se stále stávají, i při zdokonalování bezpečnostních 

předpisů a technického vybavení a nelze jimi zabránit. Při zkoumání bylo zjištěno, že v 

některých tunelech se požáry opakují s určitou periodicitou. Významnější požáry se 

opakují po 3 až 6 letech (kromě toho je každým rokem zaznamenáváno několik menších 

požárů, avšak tyto požáry jsou likvidovány na místě a nemají důsledky na ztrátě životů či 

větších materiálních škodách). [13]

Domnívám se, že příčina opakujících se velkých požárů v tunelech spočívá v tom, 

že po každé mimořádné události následují technické a organizační opatření a na jistou 

dobu jsou problémy eliminovány. Zvýší se pozornost obsluhy ve velínech, řidiči jsou s 

čerstvou myšlenkou na nehodovou událost více opatrní, dodržují předpisy, mají respekt. Po 

několika desítkách měsíců to vypadá, jak by se nikdy žádná katastrofa nestala. V tomto 

případě se jedná pouze o hrubé úvahy. 

Naštěstí doposud nedošlo k významným haváriím, které by byly způsobeny únikem 

nebezpečných látek a ani nebyl zaznamenán teroristický útok proti tunelům.
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8. Řešení bezpečnosti v silničních tunelech a iniciativa EU

V posledních letech došlo v Evropě k mnoha velkým požárům a vážným 

dopravním nehodám v silničních tunelech. Proto je třeba tuto problematiku stále řešit 

zodpovědnými organizacemi a novelizací směrnic k zajištění požární bezpečnost v 

silničních tunelech. Při těchto událostech byly zaznamenány velké ztráty na životech a 

proto je snahou celkově přehodnotit požární bezpečnost v tunelech.

Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je jedním z cílů 

Evropské unie popsaných v Bílé knize: Evropské dopravní politiky z roku 2001, ve které 

se mimo jiné klade důraz na zlepšování bezpečnosti v tunelech, zejména těch dlouhých v 

transevropské dálniční síti. [9] Proto byly v oblasti požární bezpečnosti v silničních 

tunelech zahájeny v rámci Evropské unie programy (viz 8.1), které shromažďují informace 

o požárech v tunelech.

Průzkum vedený evropskými automobilovými asociacemi poukazoval na 

nedostatečné zaopatření požární bezpečnosti v mnoha evropských silničních tunelech. 

V tomto průzkumu uskutečněném v roce 1999-2000 se ukázalo, že z 25 tunelů třetina z 

nich byla vyhodnocená jako tunely v kritickém stavu, 6 jako nevyhovující a jen 9 z nich 

bylo zhodnoceno jako dobré. Žádný tunel nedosáhl velmi dobrého hodnocení. [16]

8.1 Programy

Velké množství požárů v evropských tunelech v posledním desetiletí, mělo za 

následek velké ztráty na životech a poškození konstrukcí. Tak se ukázala obecná 

nedostatečnost navrhování, organizace výstavby a kontroly požární bezpečnosti v 

silničních tunelech. Současně i důležitou úlohu v této problematice hraje lidský faktor. Vše 

vedlo k tvorbě a oprav předpisů, vznikaly různé druhy programů s jednoznačným cílem 

zvýšení bezpečnosti v tunelech. Na obrázku 4 jsou uvedené programy, které řeší 

problematiku bezpečnosti v tunelech a jsou dotovány Evropskou unii.
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Obr. 4 Přehled programů dotovaných EU [16]

8.1.1 FIT 

FIT je Evropská tematická síť, která se zabývá požáry v tunelech. Organizace 

vznikla v březnu 2001 a je složená ze 33 partnerů z 12 evropských zemí. Tento program 

představuje pro evropské subjekty možnost šíření a poskytování nejnovějších informací a 

poznatků z výzkumu v oblasti požární ochrany v tunelech. 

Přínos tematické sítě spočívá zejména v možnosti poskytování všech dostupných 

údajů na celoevropské úrovni, možnosti sdílení poznatků získaných při skutečných 

nehodách a požárech v tunelech, při zkouškách a závěrech různých výzkumu. Základní cíle 

tematické sítě sou následující:

 Rozšířit výsledky získaných v rámci evropských i národních projektů. Cílem je 

optimalizovat výzkumnou činnost tak, aby nabyla potřebného rozsahu, a díky 

propojení výsledků různých projektů zvýšila efektivitu.

 V rámci FIT je zřízeno šest informačních databází obsahující základní informace o 

požárech v tunelech, které jsou dostupné na lince.

 Dosáhnout evropské shody ohledně předloh (modelu) požární bezpečnosti na 

základě stávající národní legislativy, směrnic, pravidel a bezpečnostních 

požadavků.

 Stanovit nejlepší postupy pro správní orgány tunelů a hasičské záchranné služby, 

týká se prevence a výcviku, řízení v případě nehod a hasičských zásahů. [3]
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8.1.2 Darts

Tříletá spolupráce osmi evropských partnerů byla zahájena v březnu 2001. 

Spolupráce byla zaměřena na stanovení způsobu provozování tunelu z hlediska životního 

prostředí, technické kvality, bezpečnostních opatření a dlouhé životnosti tunelů. DARTS je 

zaměřen pouze na nové tunely. [4]

8.1.3 SafeTunnel

Tříletý program byl zahájený v roce 2003 s touto tematikou: integrovaný systém 

pro každodenní využití v řízení bezpečnosti provozu v tunelech a v rámci krizových 

situací. Program představuje nový přístup v řešení bezpečnostních záležitostí provozu v 

tunelech. Prostřednictvím této nové technologie je možné stav ohrožení odhalit v jeho 

úplném počátku a automaticky zahájit proces analýzy vzniku požáru a jeho hašení. Základ 

tohoto integrovaného systému tvoří nově vyvinutá technologie hašení pomocí vodní mlhy, 

nový ventilační systém a speciálně navržený speciální naváděcí systém. Program je vhodný 

jak pro využití za běžných podmínek, tak při nouzových situacích v tunelech.

Kamiony by mohly být případně vybaveny zabudovanými digitálními systémy, 

jako jsou například:

a) Senzory pro měření:

 Teploty kapaliny;

 Stavu brzd;

 Rychlosti;

 Vzdálenosti.

b) Pro diagnózu a prognózu hnacích a ovládacích zařízení:

 Motoru;

 Brzd. 

8.1.4 SIRTAKI

Úkolem tříletého programu dvanácti evropských zemí, zahájeného v roce 2001 je 

zvyšování bezpečnosti v silničních a železničních tunelech prostřednictvím pokročilých 

informačních a komunikačních technologií. 

Cílem  tohoto programu je vyvinout a ověřit pokročilý systém řízení provozu v 

tunelech, který bude schopen konkrétně řešit bezpečnostní záležitosti a mimořádné situace. 
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Program má zajistit sjednocení v rámci celkové správy sítě, a uspokojit tak požadavky 

kladené na bezpečnost provozu v tunelech. 

Tento strategický cíl lze převést na několik konkrétních cílů:

 Vyvinout integrovaný vzor systému pro řízení provozu v tunelech, včetně modelu 

krizového řízení. 

 Začlenit a ověřit výsledky projektu SIRTAKI na různých zkušebních stanovištích s 

různými charakteristikami a nároky (městské/meziměstské, silniční/železniční 

tunely, apod.) ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku.

 Vypracovat metodologii a průvodní pokyny s cílem usnadnit efektivní aplikaci 

výsledků projektu ze strany jakéhokoli provozovatele tunelu v Evropě. [3]

8.1.5 Virtual Fires

Tříletý projekt osmi partnerů z pěti evropských zemí byl zahájený v listopadu 2001. 

Cílem tohoto projektu je vyvinout simulátor, který dovolí trénink hasičů v tunelu, který 

zachvátil požár. Tento simulátor bude levný a šetrný k životnímu prostředí oproti 

skutečným cvičením, zahrnující hašení hořícího paliva v nepoužívaném tunelu. Simulátor 

může být dále využíván k testování požární bezpečnosti v tunelu a vlivu zmírňovacích 

opatření (hašení, větrání). [16]

8.1.6 UPTUN

Tento projekt zahájený v září 2002 je zaměřen na zvyšování požární bezpečnosti u 

stávajících tunelových staveb na celém území Evropy. Projektu UPTUN se účastní 41 

státních a soukromých organizací z 13 členských zemí Evropské unie. Jedná se o největší 

projekt zaměřený na bezpečnost v tunelech financovaný EU. Cílem projektu je nalézt nové 

inovační technologie, které mohou významným způsobem přispět ke zvýšení požární 

bezpečnosti tunelů. Tento projekt si klade za úkol v celoevropských podmínkách zlepšit 

požární bezpečnost existujících silničních i železničních tunelů. 

Hlavní cíle projektu:

 Vývoj nových inovačních metod zaměřených na ohodnocení míry požárního 

rizika a stanovení obecného modelu ohodnocování požární bezpečnosti;

 Vývoj a aplikace nových technologií, které mohou výrazným způsobem zvýšit 

požární bezpečnost stávajících tunelových staveb. Důraz je kladen na oblast 

detekce a monitorování požáru, technologie zabraňující šíření požáru a 
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technologie zabraňující strukturálnímu poškození vlastní stavební části tunelu. 

Cílem je nalézt taková opatření, která budou pokud možno finančně nenáročná a 

zároveň je bude možné snadno nasadit v kombinaci se stávajícím technologickým 

popřípadě stavebním provedením tunelu;

 Přenesení výstupů projektu do podvědomí odborné veřejnosti a tím i jejích 

přenesení do praxe. 

Pracovní činnosti jsou rozděleny do sedmi technických skupin (WP1 až WP7), 

osmá pracovní skupina představuje management projektu (WP0). První čtyři pracovní 

skupiny (WP1-4) jsou zaměřeny na vývoj nových technologií v oblasti snižování 

pravděpodobnosti vzniku a zmírňování důsledků požáru. Cílem páté a šesté pracovní 

skupiny (WP5-6) je nalezení kombinace vhodných opatření, která ve svém důsledku 

výrazně zvýší požární bezpečnost tunelových staveb. Sedmá pracovní skupina (WP7) si 

klade za úkol seznamovat odbornou veřejnost s výsledky celého projektu a takto výrazným 

způsobem přispět k zavedení výsledků projektu do praxe. [10]

WP1: Prevence, detekce a monitorování

Tato pracovní skupina má velmi rozsáhlý úkol vytvoření databáze všech silničních 

a železničních tunelů v Evropě. V databázi budou informace o vlastnostech tunelů 

zahrnující od geografických dat (zeměpisná poloha, země) přes technické provedení 

(se specializací na detekční a monitorovací systémy) až po údaje související s provozem 

konkrétního tunelu (počet nehod, jejich následky a konkrétní poznatky z řešení 

jednotlivých případů). Samostatným problémem, který bude také řešen v rámci této 

pracovní skupiny, je použití nových metod detekce požáru a stanovení jeho rozsahu. 

Stávající metody detekce požáru v tunelech využívají techniky obvyklé v kancelářských 

budovách nebo průmyslových komplexech. Snahou je nalézt takové technologie, které se 

odliší od stávajících metod detekce požáru a budou využívat zcela nových postupů 

(například detekce požáru uvnitř nákladového prostoru vozidla, techniky detekce požáru 

prostřednictvím analýzy obrazu systémů videodohledu, detekce požáru v prostoru před 

tunelovými portály, apod.).

WP2: Vývoj požáru a stanovení účinného postupu pro zmírnění následků požárů

Tato pracovní skupina si klade za cíl zjistit pomocí matematických simulací 

optimální metody pro minimalizaci následků požáru. Prostředkem, kterým chce tohoto cíle 

dosáhnout, je především optimalizace činnosti ventilačního systému při požárech, případně 

použití hasícího systému pracujícího s vodní mlhou. Optimalizovaný scénář činnosti 
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ventilace bude zohledňovat konkrétní podmínky u daného tunelu (např. délku, sklon, 

průřez, únikové cesty, typ provedení tunelu- jednotubusový nebo dvoutubusový) a bude 

dynamicky zohledňovat vstupy od měřicích systémů oxidu uhelnatého, viditelnosti,

teploty, detekce požáru, atd. V rámci této pracovní skupiny budou dále prohlubovány 

techniky vzduchových zátek, které v případě požáru zabrání šíření kouře a jedovatých 

zplodin tubusem tunelu. Pracovní skupina se bude kromě hledání možných způsobů 

konstrukce těchto vzduchových zátek zabývat volbou vhodných míst pro umístění 

vzduchových zátek nebo technikami jejich včasné dopravy k místu požáru.

WP3: Lidský faktor

Jak ukazují dosavadní případy kritických událostí, velmi často se stalo, že chování 

lidí zúčastněných v těchto událostech, tím jsou míněny obsluhy operátorských pracovišť, 

členové záchranných týmů i lidé, kteří se náhodou ocitli v dění událostí, nebylo 

odpovídající její povaze či rozsahu. Rozhodnutí byla často vydávána na základě neúplných 

či žádných informací, byla činěna ve stresu způsobeném rychle se měnící situací, rychlým 

šířením toxického dýmu a sálavého horka. Aby se zabránilo dalším případům, kdy cestující 

navzdory pokračujícímu vývinu dýmu zůstanou sedět ve svých vozidlech nebo obsluha 

tunelové technologie spustí ventilaci v nesprávném směru, je předmětem práce této 

skupiny. 

V rámci činnosti této pracovní skupiny budou hledány také nové techniky 

koordinace činností mezi jednotlivými záchrannými složkami, se snahou převzít zkušenosti 

z evakuačních plánů jiných staveb, jako jsou stadióny, letiště apod. Důraz bude kladen na 

vývoj nových zařízení zaměřených na poskytnutí informací ohroženým osobám o 

evakuačních cestách i v podmínkách velmi snížené viditelnosti.

WP4: Účinky požáru v závislosti na konstrukci tunelu, následky ve struktuře

Cílem této pracovní skupiny je navrhnout optimalizaci stavebních částí stávajících 

tunelů. Na rozdíl od WP2 je přímo zaměřena na konstrukci staveb s cílem navrhnout 

úpravy a stavební postupy, které by minimalizovaly vliv požáru (především tepelné složky) 

na tunelovou stavbu, postupy a materiály, které zrychlí opravy poškozených míst. Skupina 

má navrhnout nová doporučení pro řešení tunelových staveb z hlediska bezpečnosti a 

doplnit stávající doporučení pro tunelové stavby.
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WP5: Zvyšování úrovně bezpečnosti a vylepšení stávajících tunelů

Tato pracovní skupina tvoří jádro celého projektu. Náplní činnosti je shromáždit 

poznatky pracovních skupin WP1 až 4, vyhodnotit a navrhnout kombinaci vhodných 

opatření, která maximálním způsobem zvýší bezpečnost stávajících tunelů. Velký důraz 

bude kladen na technicko-ekonomickou proveditelnost navržených opatření. Výsledky 

práce této skupiny budou postupně předávány pracovní skupině číslo 6, která bude 

provádět ověřování vhodnosti navržených opatření prostřednictvím modelování.

WP6: Experimentální zkoušky a testování

Experimentální ověření teoretických výstupů je pracovní náplní šesté skupiny. Zde 

se ověří výsledky prací prvních pěti skupin a pokud budou potvrzeny, nic nebude bránit 

jejich předání poslední sedmé skupině. Předpokládá se ověření výsledků prostřednictvím 

následujících modelů:

 Model vývoje požáru v závislosti na navržených protipožárních opatřeních;

 Model odezvy stavebních částí v průběhu vývoje požáru;

 Dynamický model chování osob;

 Sociálně-ekonomický model důsledků nehod uvnitř tunelů.

Uvedené modely umožní postupnou optimalizaci navržených bezpečnostních 

opatření s využitím metod numerických optimalizací a expertních systémů.

WP7: Propagace činnosti, další vzdělávání a školení

Jak je z posledního bodu zřejmé, je důraz kladen na to, aby se výsledky činnosti 

tohoto projektu dostaly na správná místa, tj. na výzkumná pracoviště, projekční kanceláře, 

školy, složky dopravní policie, provozovatele tunelových technologií, vládní orgány a 

širokou veřejnost. [10]

8.1.7 SafeT

Program byl zahájen v říjnu 2003 a trval tři roky, jeho činnost zahrnovala zpracování 

návrhu harmonizovaného evropského předpisu pro bezpečnost v tunelech, který vychází ze 

znalostí získaných jinými evropskými projekty. [4]

8.1.8 EuroTap 

Tento program začal v roce 2005, jeho cílem je testovat 150 nejdůležitějších 

evropských tunelů během tří let. Partnery v programu je jedenáct motoristických klubů. 
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Program je podporován a financován evropskou komisí. Pomocí informací chce zvýšit 

bezpečnost silničních infrastruktur. 

Co vše je programem testováno: samotný tunelový systém (počet průjezdních rour, 

tvar portálu, průběh vozovky v tunelu, šířka jízdních pruhů, chodníky, odstavná místa), 

osvětlení a dodávka proudu (v tom také adaptační kontrasty pro menší zatížení očí), 

monitorování intenzity dopravy, komunikační prostředky (tunelový rozhlas, nouzové 

telefony), únikové a záchranné cesty, ochrana proti požáru, větrání a řízení krizových 

situací. [18]

8.2 Silniční světová asociace

Je nespornou skutečností, že se informace, doporučení a získané skutečnosti v 

celosvětovém měřítku v oblasti bezpečnosti silničních tunelů soustřeďují, kontrolují a 

diskutují v rámci působnosti a aktivit touto asociací, která je známější pod názvem PIARC. 

Světová silniční asociace je mezinárodním fórem pro analýzu a diskuzi o problémech 

vztahujících se k otázkám bezpečnosti v silničních tunelech. Asociace charakterizuje, 

vyvíjí a rozšiřuje nejlepší zkušenosti zajištující tunelovou bezpečnost a umožňuje lepší 

přístup k mezinárodním informacím. Cíle této asociace je:

 Zlepšit hodnocení bezpečnosti, způsobů, návrhů a postupů souvisejících s účinnosti 

a efektivitou provozu;

 Zlepšit bezpečnost a využití silničních systémů v tunelech, včetně pohybu osob a 

zboží na silniční síti.

Světová silniční asociace pro zajištění svých cílů vyhlašuje vždy na čtyřleté období 

mezi svými jednotlivými světovými kongresy strategické téma. Pro období 2004 až 2007 

bylo vyhlášeno Strategické téma 3 „Bezpečný provoz na komunikacích“, který se zabýval 

také problematikou bezpečnosti silničních tunelů. Vzhledem k tomu, že zajištění 

bezpečnosti v silničních tunelech je ovlivněno mnoha faktory, zabývalo se touto 

problematikou šest samostatných pracovních skupin. [14]

Výsledkem PIARC ve spolupráci OECD v letech (1997-2001) v rámci projektu 

ERS2 byla například technická zpráva „Přeprava nebezpečných věcí skrz silniční tunely“ a 

„Model QRAM“, viz 6.2.1.
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8.3 Řešení bezpečnosti v tunelech a přeprava nebezpečných látek v 

jednotlivých zemích Evropy   

Přeprava nebezpečných látek probíhá podle mezinárodní dohody ADR

(viz kapitola 5). Tato část je věnována iniciativě jednotlivých zemí v oblasti zajištění 

bezpečnosti v tunelech.

Rakousko

V Rakousku nejsou obecné předpisy upravující dopravu v silničních tunelech. 

Přeprava nebezpečných látek silničními tunely delšími než 1000 m je upravována 

předpisem „Der Sicherheisgesetz“.

Belgie

V Belgii jsou za předpisy pro přepravu nebezpečných látek odpovědny regionální 

úřady a Ministerstvo dopravy. Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek 

silničními tunely v Belgii však neexistují.

Česká republika

Česká republika nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani 

silničními tunely. Na základě dnes již neplatné vyhlášky stále zůstává povinnost žádat o 

stanovení přepravní trasy pouze pro převoz nebezpečných odpadů. Tyto jsou 

Ministerstvem dopravy ČR obecně povoleny ve zpracovaném a schváleném „Atlasu tras 

pro nebezpečné odpady“. Výjimkou je přeprava radioaktivních látek, kde trasu tuzemské 

přepravy povoluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

Slovenská republika

Slovenská republika nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani 

silničními tunely. Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely na 

Slovensku neexistují. V tunelem Branisko je zakázána přeprava LPG.

Dánsko

Dánsko nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani silničními 

tunely. Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely v Dánsku 

neexistují. Místní policie může přepravu určitých nebezpečných látek zakázat nebo omezit.

Finsko

Na veřejných silnicích Finska jsou pouze 4 tunely v délce od 50 do 325 metrů. Z 

tohoto důvodu Finsko nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani 
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silničními tunely a obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely ve 

Finsku neexistují.

Francie

Francie má 180 km silničních tunelů. V současné době Francie pracuje na 

legislativě, která by přepravu nebezpečných látek dálničními tunely upravovala. Nyní je ve 

Francii přeprava nebezpečných látek silničními tunely ve většině tunelů zakázaná.

Německo

Německo nemá předpisy pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely. Na 

některých dálnicích, které zahrnují tunely je přeprava nebezpečných látek omezena nebo 

docela zakázaná. Přeprava nebezpečných látek na silnici je definována předpisem 

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS § 2, který je podobný mezinárodní dohodě ADR.

Itálie 

V Itálii je 600 km dálničních tunelů, přesto přeprava nebezpečných látek tunely 

není upravena žádným právním předpisem. V současné době dochází k vývoji pravidel v 

této oblasti. 

Holandsko

Ve většině městských tunelů Holandska je přeprava nebezpečných látek zakázaná. 

Dálniční a městské tunely jsou děleny do tří kategorií:

 Tunely bez omezení;

 Kategorie I - omezení pro výbušné látky;

 Kategorie II - omezení pro hořlavé a výbušné látky.

Do kategorie I a II je v Holandsku zařazeno 14 tunelů.

Norsko

Norsko má 691 silničních tunelů o celkové délce 575 km. V Norsku nejsou obecná 

pravidla upravující problematiku silničních tunelů, ale jsou zde pravidla upravující 

přepravu nebezpečných látek přes některé tunely. V Norsku je v určitých hodinách přes 

den omezená přeprava nebezpečného zboží.

Portugalsko

Portugalsko nemá opatření upravující problematiku provozu silničních tunelů a 

přepravy nebezpečných látek přes tunely. Přeprava probíhá podle “RPE“ což je národní 

legislativa podobná ADR.



52

Španělsko

Ve Španělsku existují obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními 

tunely. Předpisy pro přepravu jsou upravovány Ministerstvem vnitra – ředitelstvím pro 

silniční přepravu.

Švédsko

Švédsko má v provozu relativně málo silničních tunelů, ale ve výstavbě je několik 

tunelů s vysokým dopravním zatížením. Švédko nemá obecná pravidla pro provoz 

silničních tunelů a přepravu nebezpečných látek tunely, ale jsou zde specifická pravidla 

pro přepravu nebezpečných látek některými tunely. Tato pravidla jsou definována různými 

místními samosprávními územními orgány nebo správním obvodem. Z toho důvodu jsou v 

rozdílných regionech rozdílná pravidla. Tři silniční tunely mají omezenou přepravu 

nebezpečných látek. Toto omezení je kombinací zákazu přepravy určitých nebezpečných 

látek a tzv. zavíracích hodin pro přepravu nebezpečných látek tunelem.

Švýcarsko

Švýcarsko má 140 km silničních tunelů. Platí zde obecná pravidla pro provoz 

silničních tunelů:

 Road Traffic Regulation of 13. November 1962 (“RS 741.11“), Artikle 5;

 Federal Law on Road Traffic of 19. December 1958 a pro přepravu nebezpečných 

látek přes tunely;

 Regulation of Road Transport of Dangerous Goods (SDR) of 24. May 1972, Artikle 

23. [4]
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9. Návrh na zlepšení bezpečnosti v tunelech

K nehodám v silničních tunelech dochází neustále, proto se musí neustále 

navrhovat a zlepšovat opatření, aby k těmto situacím nedocházelo nebo je omezit na 

minimum. 

Co se týče opatření při převozu nebezpečných věcí, zlepšení nastane 

monitorováním vozidel přepravující nebezpečné náklady. Aby bylo možné průjezdy 

vozidel přepravujících nebezpečné látky účinně řídit, je nutné vozidla označená dle ADR 

automaticky identifikovat, mít informaci o jejich pozici a znát co možná nejlépe obsah 

přepravovaného nákladu. Požadované informace může poskytnout speciální videodetekční 

modul, pracující na obdobném principu jako automatická detekce registračních značek. 

Systém v rámci poskytnutého záznamu rozpoznává oranžové identifikační značky ADR 

umístěné na vozidlech. Jakmile je identifikační značka ADR detekována, mohou být 

vydány instrukce pro automatickou detekci číselného označení druhu převáženého nákladu 

a proveden záznam údajů do databáze. Zaznamenána data jsou předána do dopravně 

řídícího centra spolu s údaji o čase a předpokládaném výskytu vozidla. Následným 

provázáním těchto informací s kamerovým systémem mohou být vydány potřebné řídící 

instrukce pro přepravu a vozidlo může být sledováno po celou dobu průjezdu tunelem. 

Zvýšení bezpečnosti v tunelech nastane omezením přepravy nebezpečných látek v 

označených tunelech dle kategorií ADR (viz kapitola 5.1), jelikož přeprava těchto nákladů 

povede alternativní trasou, zmenší se pravděpodobnost nehody a následku havárie s 

přítomnosti nebezpečné látky v tunelu.

Dále se zlepšení dostaví při dodržování těchto uvedených bezpečnostních opatření a 

požadavků v tunelech. 

 Veškeré zabezpečovací systémy musí být řízeny a ovládány z jediného řídícího 

centra.

 Silniční tunely je nutné budovat jako jednosměrné (jeden tunel pro každý směr 

odděleně), případně vybavené třetí ventilační tunelovou troubou, použitelnou jako 

nezávislou pěší únikovou cestu v případě rozsáhlé havárie.

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

výfukových zplodin umožňovala intenzivní odsávání kouře od stropu tunelu v 

případě požáru a tím trvale snižovala zakouření spodní partie tunelu. 
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Bezpečnost v tunelu také bezesporu přímo souvisí s chováním uživatelů v nich, 

které se ovlivňuje velmi obtížně. Snahou je snížit vhodnými opatřeními možnosti lidského 

selhání. To znamená omezit, nebo nejlépe zamezit lidským chybám, aby chybná lidská 

reakce měla minimální následky. Ovlivnit lidské chování lze do určité míry různými 

způsoby a to informacemi, dozorem, kontrolou a sankcemi. Zkušenosti ukazují, že jedním 

z nejúčinnějších opatření je opakovaná informační kampaň, která ukazuje správné chování 

účastníků při nehodách v tunelu. [13]
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10. Závěr

Zlepšení bezpečnosti v silničních tunelech zvýší důvěru občanů k těmto stavbám. 

Dosažení trvalé a vysoké bezpečnostní úrovně přepravy v silničních tunelech docílíme 

vhodnými, stále se zlepšujícími požadavky a technickými opatřeními, které se musí 

neustále inovovat a zdokonalovat. 

Problematika přepravy nebezpečných látek tunely nesmí být podceňována, protože 

případné havárie mají většinou katastrofální následky. Situace se určitě zlepší zavedením 

videodetekční automatické identifikace vozidel ADR, kdy řídící centrum předá 

příslušnému operátorovi tunelu informace o přítomnosti vozidla a druhu jeho nákladu, 

který vjíždí do tunelu. V případě nehody přistoupí obsluha tunelu k okamžitému vyhlášení 

stupně ohrožení na základě vlastností převážené nebezpečné látky. O této události 

neprodleně informuje hasičský záchranný sbor, který po vyhodnocení nebezpečí může 

zahájit odbornou záchrannou akci, a tak minimalizovat zranění lidí a výši materiálních 

škod.

Dalším důležitým faktorem k zajištění bezpečné přepravy vidím v lidském chování. 

Chování účastníků silniční dopravy v tunelech, únava z dlouhých tras, technický stav jejich 

dopravních prostředků, zabezpečení a označení přepravovaného nákladu a v některých 

případech nelegální přeprava nebezpečného zboží tunely, jsou dnes častým  problémem.

Další důležitou kategorií jsou pak samotní pracovníci zabezpečující provoz  tunelů-

operátoři, technický dozor, pracovníci provádějící údržbu a servis zabezpečovacích 

zařízení.

Z výčtu těchto aspektů vyplývá, že největší odpovědnost je na nás lidech. Budeme-

li dodržovat zákony, předpisy a nařízení, povede to k nejlepší cestě jak zajistit bezpečnost 

přepravy v tunelech transevropské dálniční sítě.
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