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 1. Úvod

V dnešní dob  se v celosv tovém m ítku využívá dopravy silni ní, železni ní,

letecké  a  po  vodních  tocích  a  mo ích.  Jako  ve  všech  oblastech  služeb  a  obchodu

se hledá nejvýhodn jší zp sob dopravy a  už z hlediska ekonomického i asového.

Letecká p eprava je sice velmi rychlá, dovoluje nám p epravovat náklad na velmi velké

vzdálenosti, ale nedá se p epravovat p íliš velké množství v cí. Železni ní p eprava má

naopak velkou výhodu v tom, že lze p epravovat velmi objemný náklad, problémem

je ale nutnost, aby byla celá p epravní trasa vybavena vhodnými kolejnicemi, jejich

vybavením a vyhovujícími za ízeními. Silni ní p eprava je velmi rychlá, efektivní, hrozí

však velké nebezpe ní dopravní nehody. Hlavní nevýhodou dopravy po vod  je její

pomalost. Pokud chceme p epravit n co p es oceán, m že cesta asto zabrat celé týdny.

Je logické, že asto se využívá kombinované p epravy, kdy se po souši p epravuje

náklad bu  po silnici i železnici a když už dále cesta nevede, nastává p ekládka v cí

na lo .

Jelikož je eská republika vnitrozemským státem a nemá jako svou p irozenou

hranici mo e, ani se u nás nevyskytují eky, které by svou velikostí a pr tokem mohly

sloužit ve v tším m ítku k významn jšímu kontaktu se sousedními státy (s výjimkou

Labe), využívá se u nás nej ast ji dopravy železni ní a silni ní.

Ke každému z uvedených zp sob  dopravy existují p edpisy, které musí být

dodržovány. Pokud se jedná o silni ní dopravu, musíme se ídit zákonem

. 111/1994  Sb., o silni ní doprav , v platném zn ní, vyhláškou Ministerstva dopravy

. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších

edpis , a p edevším Evropskou dohodou o mezinárodní silni ní p eprav

nebezpe ných v cí (dohoda ADR). V železni ní p eprav  je d ležité znát zákon

. 266/1994 Sb., o drahách, ve zn ní pozd jších p edpis a dodržovat ád pro

mezinárodní železni ní p epravu nebezpe ného zboží ( ád RID). P edpisy pro leteckou

epravu nebezpe ných látek byly vypracovány Mezinárodní organizací leteckých

dopravc  (IATA) a Organizací pro civilní letectví (ICAO). Letecká p eprava se u nás

ídí manuálem pro leteckou p epravu nebezpe ných náklad  IATA Dangerous Goods

Regulations. Z hlediska p epravy nebezpe ného zboží po vod  p istoupila eská

republika k Úmluv  SOLAS.
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i p eprav  nebezpe ných látek po silnici neprochází trasa jen po b žných

volných komunikacích, ale využívá se i ur itých specifických staveb jako jsou mosty,

nadjezdy,  podjezdy  a  také  tunely.  Proto  je  nutné  zam it  se  i  na  rizika  která  vznikají

i využívání t chto staveb.

Cílem této bakalá ské práce je upozornit na možná rizika p i p eprav

nebezpe ných látek silni ními tunely v eské republice, podrobn  rozebrat sou asnou

platnou legislativu v této oblasti a situaci na silni ních tazích.
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2. Požadavky ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí - ADR

(Accord Dangerouses Route) je z pohledu bezpe nosti p epravy nebezpe ných látek

po silnici nejd ležit jším dokumentem. Vznikla již v roce 1957, za ala však platit

až v roce 1968, R se k ní p ipojila v roce 1987. Její sou ástí jsou 2 p ílohy. P íloha A,

která se zabývá Všeobecnými ustanoveními a ustanoveními týkajících se nebezpe ných

látek a p edm  a P íloha B, která eší Ustanovení o dopravních prost edcích

a o p eprav . P íloha A se d lí do 7 ástí. V každé z nich jsou p ehledn  uvedeny

a rozd leny jednotlivé náležitosti, které musí být spln ny p i p eprav . Tématické

rozd lení jednotlivých ástí je uvedeno v  tabulce . 1.

Tabulka . 1       P íloha A dohody ADR

ást 1 Všeobecná ustanovení

ást 2 Klasifikace

ást 3 Vyjmenování nebezpe ných v cí, zvláštní ustanovení a vyn tí z platnosti pro
omezená množství

ást 4 Ustanoven o používání obal  a cisteren

ást 5 P edpisy pro odesílání

ást 6 Požadavky na konstrukci a zkoušení obal , velkých nádob pro voln  ložené
látky(IBC), velkých obal  a cisteren

ást 7 Ustanovení o podmínkách p epravy, nakládky, vykládky a manipulace

íloha A je spole  používaná pro dohodu ADR i ád RID. Pokud se však

podíváme na P ílohu B, která má 2 ásti zjistíme, že se její požadavky vztahují pouze

na silni ní p epravu. ásti p ílohy B jsou uvedeny v tabulce . 2.

Tabulka . 2           P íloha B dohody ADR

ást 8 Požadavky na posádky vozidel, jejich výbavu, provoz a pr vodní doklady

ást 9 Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

V pr hu let procházela dohoda ADR postupným vývojem, díky kterému

se v sou asné dob  se nebezpe né látky d lí podle ADR do devíti t íd nebezpe nosti

(viz tabulka . 3). Na každou z t chto t íd jsou pak kladeny r zné specifické požadavky.

Jedná se o požadavky na zp sob p epravy, bezpe nostní opat ení p i p eprav ,

používání p edepsaných symbol  a zna ek. P íklad výstražných tabulí a bezpe nostních

zna ek, které jsou používány p i p eprav  nebezpe ných látek je uveden v p íloze . 1.
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Protože existuje mnoho typ  obal , dopravních prost edk  a zp sob  p epravy,

jsou v ADR uvedeny i podmínky, za jakých musí být látky té i oné t ídy p epravovány.

Není jednoduché si vybrat nap íklad mezi r znými druhy obal  a to nejen z hlediska

materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, ale je i p esn  stanovena jejich konstrukce.

Tabulka . 3            T ídy nebezpe nosti dle dohody ADR

ída nebezpe nosti Název t ídy

1 Výbušné látky a p edm ty

2 Plyny

3 Ho lavé kapaliny

4.1 Ho lavé tuhé látky, samovoln  se
rozkládající látky a znecitliv lé tuhé
výbušné látky

4.2 Samozápalné látky

4.3 Látky, které p i styku s vodou vytvá ejí
ho lavé plyny

5.1 Látky podporující ho ení

5.2 Organické peroxidy

6.1 Toxické látky

6.2 Infek ní látky

7 Radioaktivní látky

8 Žíravé látky

9 Jiné nebezpe né látky a p edm ty

Konkrétní látky které pat í do uvedených t íd, jejich UN kód, název a chemický

vzorec jsou uvedeny v p íloze . 2.

První t ída se dále d lí do šesti podt íd (1.1 až 1.6). Pro zvýšení bezpe nosti

i p eprav  byl pro t ídy 1 až 9 zaveden v restrukturalizované ADR klasifika ní kód,

který poukazuje na primární i možná sekundární nebezpe í [1]. Klasifika ní kód se

skládá z písmen, pop ípad  i íslic a každý z t chto symbol  jednozna  za azuje látku

do ur ité skupiny. Používané klasifika ní kódy látek t ídy nebezpe nosti 3, ho lavých

kapalin, jsou  uvedeny v tabulce . 4:
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Tabulka . 4  Klasifika ní kódy látek t ídy nebezpe nosti 3

F Ho lavé látky bez vedlejšího nebezpe í

F1 ho lavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 60°C

F2 Ho lavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 60°C, p epravované nebo

podávané k p eprav  p i teplot  rovnající se jejich bodu vzplanutí

  nebo vyšší(zah áté látky)

FT Ho lavé kapaliny, toxické

FT1 Ho lavé kapaliny, toxické

FT2 Pesticidy

FC Ho lavé kapaliny, žíravé

FTC Ho lavé kapaliny, toxické, žíravé

D Znecitliv lé výbušné látky

ADR ne eší sankce za její porušení. ADR je totiž pouze dohodou mezi státy.

Sankce jsou ukládány podle vnitrostátních právních p edpis  daného státu.

Sou ástí dohody ADR jsou Všeobecné požadavky na dopravní jednotky a jejich

vybavení. Zde je p esn  vyjmenováno, co všechno musí mít p i sob idi  vozidla

epravujícího nebezpe né látky a jak musí být vozidlo vybaveno. Vozidlo nesmí mít

více než jeden náv s nebo p ív s, musí být ozna eno odpovídajícím zp sobem,

je ur eno, jaké pr vodní doklady a hasící p ístroje se musí v dopravní jednotce

nacházet. Rovn ž je zde uvedeno, jaké vybavení musí dopravní jednotka obsahovat.

Jedná se o zakládací klín, dva výstražné trojúhelníky i kužely, výstražnou vestu, ru ní

baterku pro každého lena osádky vozidla, dále respira ním p ístrojem, osobními

ochrannými pom ckami a výbavou, která jsou pot ebná pro provedení dodate ných

i zvláštních bezpe nostních opat ení, které jsou popsány v písemných pokynech pro

idi e. V každé dopravní jednotce musí být k dispozici p enosný hasící p ístroj

s obsahem nejmén  2 kg suchého prášku pro hašení kabiny nebo motoru. Dopravní

jednotky do 3,5 tun musí být dále vybaveny jedním nebo více hasícími p ístroji

s celkovým obsahem hasícího prášku nejmén  4 kg, u vozidel do 7,5 tun musí být

k dispozici jeden i více hasících p ístroj  s celkovým minimálním obsahem hasícího

prášku 8 kg a u vozidel nad 7,5 tun s 12 kg prášku. Pokud je u vozidel nad 3,5 tuny

obsahový požadavek hasících p ístroj  zajišt n více hasícími p ístroji, musí mít alespo
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jeden z nich obsah nejmén  6 kg. Suchý prášek m že být nahrazen jinou vhodnou

hasební látkou o odpovídajícím obsahu.

I nadále je dohoda ADR ve dvouletých intervalech novelizována. V sou asné dob

platí ADR 2007 - od 1.1.2007, která nahradila ADR 2005, jejíž platnost skon ila

30.6.2007. Období mezi 1.1.2007 a 30.6.2007 bylo dobou, za kterou se museli dopravci

izp sobit novým skute nostem.

Restrukturalizací dohody ADR bylo stanoveno, že každý podnik, který se zabývá

epravou nebezpe ných látek a innostmi s touto p epravou souvisejícími (balení,

pln ní, nakládka, vykládka), musí mít stanoveného bezpe nostního poradce. Hlavní

náplní práce bezpe nostního poradce je pomoc p i zabrán ní rizik m, která mohou

i t chto innostech vznikat. Musí se brát ohled na majetek, životní prost edí a osoby.

Dále je povinností bezpe nostního poradce sledovat dodržování p edpis , pomáhat

podniku p i volb  dopravních prost edk , školit zam stnance a vést o t chto školeních

správnou dokumentaci. Pokud dojde k nehod , mimo ádné události i vážnému

porušení p edpis , musí vypracovat zprávy, ve kterých bude vše p esn  a pe liv

zaznamenáno. Podmínkou pro to, aby se lov k mohl stát bezpe nostním poradcem

je odborná zp sobilost. Odborná zp sobilost se získá školením a následnou zkouškou.

Zavedení funkce bezpe nostního poradce se podílí na zvýšení bezpe nosti p i silni ní

eprav .

Hlavním rozdílem mezi ADR 2005 a ADR 2007 je to, že do ADR 2007

byla zapracována ást (1.9.5), týkající se omezení pr jezdu tunely. Zde je uvedena

kategorizace silni ních tunel  do stanovených p ti kategorií. S kategorizací souvisí

i zapracování ásti (8.6), která se týká se omezení pr jezdu vozidel p epravujících

nebezpe né v ci silni ními tunely.
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3. Související p edpisy a povinnosti p i silni ní p eprav  tunely
eprava nebezpe ných látek po silici a v tunelech je ešena i v mnoha dalších

edpisech, p estože v nich není uvedeno, že eší konkrétn  p epravu nebezpe ných

látek. Konkrétn  se jedná o zákon o provozu na pozemních komunikacích . 361/2000

Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Tento zákon se obecn  zabývá právy a povinnostmi

astník  silni ního provozu, je ešena i problematika zastavení vozidla v tunelu.

K tomuto jevu m že dojít jen tehdy, pokud dojde k poruše vozidla nebo dopravní

nehod . Následn  jsou uvedeny konkrétní úkoly, které musí idi  a osádka vozidla

dodržet.

Dále je t eba dodržovat požadavky zákona . 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, v platném zn ní. Zde jsou uvedena práva a povinnosti vlastník

pozemních komunikací i jejich uživatel  a provád ní kontrolní innosti. Pokud vlastník

nebo uživatel nesplní písemný p íkaz, který mu byl uložen p i výkonu státního dozoru,

že mu být uložena po ádková pokuta až do výše 100 000 K . Po ádkových pokut

že být uloženo i více, jejich celkový sou et však nesmí p esáhnout 300 000 K .

Za p estupek m že být uložena pokuta do 500 000 K  v závislosti na tom, jakého

estupku se lov k dopustí.

Je zapot ebí uvést i vyhlášku Ministerstva dopravy . 478/2000 Sb.,

kterou se provádí zákon o silni ní doprav . V této vyhlášce je stanoveno, jak se vedou

záznamy o dob  provozu vozidla, dob ízení vozidla a bezpe nostních p estávkách.

Je uvedeno, jak mají být ozna eny dopravní prost edky jménem dopravce, asová

platnost pov ení pro p epravu nebezpe ných látek (nejdéle 5 let). Zabývá se také

požadavky na bezpe nostního poradce.

Také je nutno brát v úvahu zákon . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

na pozemních komunikacích a o zm  zákona .168/1999 Sb., o pojišt ní

odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm  n kterých

souvisejících zákon  (zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní

zákona . 307/1999 Sb..

Je t eba dodržovat také požadavky vyhlášky ministra zahrani ních v cí

. 108/1976 Sb., o Evropské dohod  o práci osádek vozidel v mezinárodní silni ní

doprav  (AETR), v platném zn ní.
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4. Kontrolní innost p i dodržování p edpis

Požadavky pro p epravu nebezpe ných látek jsou sice stanoveny v dohod  ADR,

ale jejich dodržování je také t eba kontrolovat. Podobn  jako v mnoha dalších

odv tvích, dochází k porušování zákon  a p edpis  i v oblasti p epravy nebezpe ných

látek.

Povinnosti kontrolního orgánu p i p eprav  nebezpe ných látek se jsou uvedeny

ve vyhlášce Ministerstva dopravy . 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru

v silni ní doprav . Je v ní uvedeno, že obsahem kontroly je kontrolní seznam,

jehož vzor je uveden v p íloze této vyhlášky. Zjišt né porušení povinností bude

up esn no fotodokumentací, popisem nebo jiným zp sobem. Kontrolní orgán vždy

edá opis kontrolního seznamu idi i vozidla. V p íloze . 4 této vyhlášky je uvedeno

jednozna né rozd lení do t í kategorií rizik (kategorie rizik I – III). Pokud je shledáno,

že došlo k porušení p edpis  podle kategorie jedna, je t eba provést okamžitá nápravná

opat ení, pop ípad  odstavení vozidla. Další dv  kategorie jsou mírn jší. U kategorie II

posta í provedení nápravy na míst  kontroly, pop ípad  p i dokon ení p epravy.

U poslední, t etí, kategorie je dosta ující sjednání nápravy pozd ji v podniku dopravce.

Výsledky a zjišt ní p i kontrole jsou zazna eny do kontrolního seznamu,  který mimo

jiné obsahuje údaje o podniku provozujícím p epravu, idi i, odesílateli, zp sobu

epravy, kontrole pr vodních doklad  a výbav  vozidla. Vzor kontrolního seznamu

je uveden v p íloze . 3.

V roce 2005 bylo zkontrolováno podle dostupných informací 3909 vozidel

v oblasti p epravy nebezpe ných látek a bylo zjišt no 210 porušení p edpis .

Za první pololetí roku 2006 došlo ke kontrole 135 vozidel se zam ením

na dodržování p edpis  v oblasti mezinárodní silni ní p epravy nebezpe ných látek.

Nedodržení p edpis  bylo zjišt no u 13 z nich.
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5. Statistiky dopravních nehod v R

Každý den dochází na území

eské republiky k mnoha v tším

i menším nehodám. A  už jde

o nehodu malého automobilu

nebo velkého kamionu, dochází

k ohrožení zdraví a života ú astník

nehody. Pokud navíc p i nehod

dojde k úniku nebezpe né látky,

jak je patrné na obr. . 1, stává se

riziko ohrožení osob mnohem vyšším.

V následujících tabulkách je uvedena statistika nehod, které se staly na eských

silnicích v letech 2003 až 2005.

V tabulce . 5 je uveden p ehled havárií nebezpe ných látek podle t íd

nebezpe nosti v roce 2003.

Tabulka . 5       Statistika dopravních nehod za rok 2003

1.1. 2003 - 1.1. 2004

ída UN kód název po et nehod nehod celkem

1 - 0 0

2

1005 amoniak 44

277

1971 methan 133

1965 propan-butan 49

3

1203 benzín 818

2246

1202 nafta 793

1268 ropné produkty 548

4.1 - - 0 0

4.2 - - 0 0

obr. . 1   Nehoda cisterny



10

1.1. 2003 - 1.1. 2004

ída UN kód název po et nehod nehod celkem
4.3 - - 0 0

5.1

3378 uhli itan sodný 1

8

2014 peroxid vodíku 1

1942 dusi nan amonný 1

1495 chlore nan sodný 1

5.2 - - 0 0

6.1

3071 merkaptan 6

8

1680 kyanid 1

2739
anhydrid kyseliny
máselné 1

6.2 - - 0 0
7 - - 0 0

8

1830 kyselina sírová 27

128

2809 rtu 59

1789
kyselina
chlorovodíková 13

9

3257 asfalt 6

83082 dibutylftalát 2

nehod celkem za rok 2003 2675

Nej ast jší nehody v roce 2003 byly u t ídy 3, ve které bylo zaznamenáno 2246

nehod, z nichž byl nej ast jší únik benzínu (818 p ípad ). Dále pak následují látky t ídy

2 s 277 nehodami a t ídy 8 se 128 nehodami za rok.

ehled havárií nebezpe ných látek podle t íd nebezpe nosti v roce 2004

je uveden v tabulce . 6.
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Tabulka . 6         Statistika dopravních nehod za rok 2004

1.1.2004 – 1.1. 2005

ída UN kód název po et nehod nehod celkem

1 - - 0 0

2

1005 pavek 39

280

1971 methan 150

1965 propan-butan 47

3

1203 benzín 747

2121

1202 nafta 758

1268 ropné produkty 517

4.1 - - 0 0

4.2 - - 0 0

4.3 - - 0 0

5.1

2014 peroxid vodíku 1

61942 dusi nan amonný 1

5.2 - - 0 0

6.1

3071 merkaptan 4

7

 1547 anilin 1

 2821 fenol 1

 1897 perchloretylen 1

6.2 - - 0 0

7 - - 0 0

8

1789 chlorovodík 30

149

1830 kyselina sírová 26

2809 rtu 40

9

3257 asfalt 5

63082 ATRANEX 50 SC 1

nehod celkem za rok 2004 2569

Za rok 2004 došlo op t k nejvíce nehodám u t ídy 3, tentokrát se jich stalo 2121,

což znamená nepatrný pokles proti p edešlému období. Následují t ída 2, u které došlo
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k 280 nehodám a t ída 8 se 148 dopravními nehodami. Nej ast jší látkou která unikla

byla nafta, která se musela likvidovat v 758 p ípadech.

V tabulce . 7 je uveden p ehled havárií nebezpe ných látek podle t íd

nebezpe nosti v roce 2005.

Tabulka . 7               Statistika dopravních nehod za rok 2005

1.1.2005 - 1.1.2006

ída UN kód název po et nehod nehod celkem

1 - - 0 0

2

1005 pavek 35

304

1971 methan 176

1965 propan-butan 43

3

1203 benzín 686

2159

1202 nafta 867

1268 ropné produkty 531

4.1 2304 naftalen 1 2

4.2  - - 0 0

4.3  - - 0 0

5.1

1942 dusi nan amonný 2

12

2067 DAM 2

2014 peroxid vodíku 1

5.2  - - 0 0

6.1

1547 anilin 5

20

2821 fenol 1

1614 kyanovodík 1

6.2  - - 0 0
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1.1.2005 - 1.1.2006

ída UN kód název
po et
nehod nehod celkem

7 - - 0 0

8

2809 rtu 32

92

1830 kyselina sírová 14

1789 chlorovodík 15
9 3257 asfalt 10 10

nehod celkem za rok 2005 2599

Tato tabulkov  zpracovaná statistika je p ehledem havárií za ur ité období,

konkrétn  jeden rok, ale není uvád no z jakých p in došlo k úniku nebezpe né látky

a p ípadn  k požáru. Rovn ž není uvedeno, zda se jedná o havárii cisterny p epravující

nebezpe né látky, dodávky která zajiš uje zásobování maloobchod   i osobního

automobilu s únikem paliva z nádrže. Z uvedených statistických údaj  sice nelze zjistit,

zda došlo jen k úniku paliva i jestli se jednalo o únik p epravovaného nákladu,

ale dá se p edpokládat, že k úniku pohonných hmot docházelo pouze u t ídy 3

(konkrétn  benzín a nafta). V ostatních p ípadech m žeme uvažovat o úniku

nebezpe ných látek p i jejich p eprav .  Nicmén  pokud se budeme dívat na tuto

statistiku jako celek, pak z p edchozího p ehledu jasn  vyplývá, že se každoro

nejvíce nehod stává u t ídy nebezpe nosti 3, konkrétn  nej ast ji docházelo k úniku

benzínu a ropy. Dá se p edpokládat, že toto prvenství t ídy 3 je zp sobeno tím, že ropa

a benzín se používají jako pohonné hmoty a tím pádem dochází p i dopravních

nehodách k jejich astému úniku z palivových nádrží vozidel. Druhé místo zaujímá t ída

nebezpe nosti 2, ve které jasn  dominují havárie methanu. Další v po adí jsou látky

ídy nebezpe nosti 8, p edevším úniky rtuti. P ibližn  stejn asto se setkáváme

s únikem látek za azených do t íd nebezpe nosti 5.1, 6.1 nebo 9.

Z grafu . 1 je patrné , že v letech 2003, 2004 a 2005 byly rozdíly v po tu nehod

relativn  malé, p emž nejmén  nehod se stalo v roce 2004, kdy došlo k 2569 nehodám

a nejvíce nehod se stalo v roce 2003, kdy bylo evidováno 2675 dopravních nehod.
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Po et nehod za rok
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K haváriím vozidel p epravujících nebezpe né látky dochází stále. Vždy je jen

otázkou asu, kdy a kde se taková nehoda stane. V sobotu 12.4. 20008 došlo

k p evrácení kamionu p epravujícího vodík v Ostrav  – Hrab vce. V levoto ivé zatá ce

idi  nejspíše špatn  odhadl rychlost. Díky tomuto pak došlo k p evrácení nákladu.

Náklad za al ho et a jelikož se jednalo o vodík, hrozilo i nebezpe í výbuchu. Na místo

nehody okamžit  dorazila vozidla HZS, hasi i za ali hasit požár a ochlazovat ostatní

tlakové lahve, aby nedošlo k výbuchu. P itom museli evakuovat p es 100 lidí z blízkého

okolí. Policie zajiš ovala odklon ní dopravy a zachování bezpe ného odstupu

ihlížejících osob. Požár se poda ilo uhasit p ibližn  po 2,5 hodinách díky tomu,

že hasební práce byly skv le koordinované. Jak je patrné z obr. . 2 hasi i hasili

epravovaný náklad z obou stran nep etržit  vodou z cisternových vozidel. Jakmile

vy erpali jednu cisternu, okamžit  se na její místo postavila další a pokra ovali v boji

s požárem a v ochlazovaní.

graf . 1    Po et nehod v jednotlivých letech

Obr. . 2    Dopravní nehoda kamionu p epravujícího vodík
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Na zásahu se podíleli nejen p íslušníci Hasi ského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, ale také dobrovolní hasi i ze Záb ehu, Vratimova, Kun ek,

Staré B lé, Radvanic, Bartovic, Plesné, Krásného Pole i Hoš álkovic a podnikoví hasi i

D, Vítkovic a ArcelorMittalu. Nebýt této p íkladné spolupráce, mohlo dojít k velkým

ztrátám na lidských životech i škodám majetku.
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6. Technologické vybavení tunelu

Bezpe nost v tunelu není ovliv ována jen zp sobem jeho výstavby a hustotou

provozu, ale i tím, jak je tunel vybaven r zným za ízením. P i projektování a stavb

tunelu se vychází z technologického len ní vybavení tunelu na:

Dopravní sytém – pod tímto pojmem je skryt dopravní režim v tunelu,

použitá za ízení, a  už se jedná o minimální vybavení (v tunelech do

200 m a s nízkou intenzitou provozu) i základní vybavení, detekce

projížd jících vozidel a identifikace nehody v tunelu

Osv tlení – zahrnuje b žné osv tlení, které je navrhováno tak, aby bylo

omezeno osln ní,  míhání sv tla, rovnom rnost rozložení jasu na vozovce,

úrove  jasu vozovky a spodní ásti st n tunelu. Dále jsou brány v potaz

zm ny osv tlení b hem dne a odpovídající regulace osv tlení tunelu.

V p ípad  výpadku elektrické energie je t eba po ítat s náhradním

osv tlením, které bude zabezpe ovat do asné osv tlení tunelu.

Samostatnou kapitolou je nouzové osv tlení, které zajiš uje evakuaci osob.

trání – hlavními prvky ve výfukových plynech jsou oxidy dusíku, oxid

uhelnatý, oxid si itý a mnoho dalších plyn . V trání je závislé

na dopravním stavu. Je upravováno v závislosti na tom, zda je provoz

plynulý, váznoucí nebo jestli se tvo í kolony. Specifickým p ípadem

je požár, p i kterém se musí chránit osoby p ed ú inkem kou e a ohn .

trání m že být p irozené, podélné, p né nebo polop né.

Bezpe nostní vybavení – zde pat í SOS kabiny spole  s poplachovými

tla ítky. Hlavní výhodou poplachových tla ítek je to, že není t eba verbální

komunikace s dispe inkem, dochází jen ke zmá knutí tla ítka s p íslušným

piktogramem.

Spojovací a dorozumívací za ízení – jedná se o ozvu ovací za ízení, které

slouží k informování uživatel  tunelu a rádiové spojení, pomocí kterého

mohou mezi sebou komunikovat složky IZS p i zásahu v tunelu

nebo které slouží ú astník m provozu ke zprost edkování styku s okolím.

Požární zabezpe ení – sestává z hlási e požáru (tla ítkového

i automatického, který funguje na principu teplotního idla) a z hasícího

za ízení (p enosné hasící p ístroje, vodní potrubí)
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Systém video dohledu – jsou stanoveny minimální požadavky na barevné

i ernobílé kamery, barevné a ernobílé monitory, pov trnostní kryty,

také na videodekodér, který slouží jako záznamové za ízení uchovávající

data nejmén  za p edchozích 24 hodin.

Centrální ídící systém – úkolem ídícího systému je zajišt ní plynulého

pr hu dopravy v tunelu p i dodržení daných ekologických pravidel

a zajišt ní ekologických požadavk .

Zásobování elektrickou energií – pro bezproblémový provoz všech

elektrických za ízení v tunelu je t eba zvolit vhodný zp sob napájení

pro za ízení pracující p i r zném nap tí (nízké do 1000 V a vysoké do

52 kV) a tomu odpovídající kabely, zvolit vhodné za ízení pro náhradní

zásobování energií, zajistit ochranu proti bludným proud m (bludné

proudy mohou svými korozívními ú inky vážn  ohrozit životnost

kovových ástí nebo mohou mít nep íznivý vliv na jejich provozní

bezpe nost [5]) a jalovému výkonu.

Za ízení pro údržbu – údržba se musí zam it na pravidelné kontroly

za ízení, hlavní prohlídku tunelu, mimo ádnou prohlídku tunelu, revizi

elektrických a technologických za ízení, m ení a se izování za ízení,

vým nu opot ebovaných ástí, sledování spot eby elektrické energie,

údržbu, opravy vyplývající z provozu. Sou ástí údržby je i išt ní všech

ástí i vybavení tunelu (vozovka, chodníky, dopravní zna ky, osv tlení,

vzduchotechnika, kamery atd.), aby byl zajišt n bezpe ný provoz.

Technologie tunel  je  d lena dle funk ních vlastností, p emž mezi jednotlivými

systémy existují vzájemné úzké vazby [2]. Z toho vyplývá, že žádné z t chto za ízení

nefunguje samostatn , ale je ovliv ováno inností dalších za ízení. Po analýze

vstupních informací z t chto za ízení dojde k úprav  režimu, který bude nejlépe

vyhovovat aktuální situaci.
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7. Informace o tunelech ve sv  i R
Pot eba v novat problematice bezpe nosti provozu v tunelech odpovídající

pozornost souvisí se skute ností, že v Evrop  existuje více než 700 silni ních tunel

delších než 1 km. Osm z t chto tunel  dokonce dosahuje délky více než 10 km.

Nejv tším po tem tunel  se pyšní Norsko, které má 203 tunel  o délce nad 1 km. Itálie

má 177 tunel  delších než 1 km, Švýcarsko 67, Rakousko 55, Francie 46 a N mecko 38

[7]. Každý z t chto tunel  má ur itá specifika a je jedine ný. Nikde na sv  nenajdeme

dva totožné tunely. Jejich rozmanitost je uvedena na následujících p íkladech.

7.1 Situace ve sv

Každá zem  má stanoveny podmínky dopravy svou legislativou. Je z ejmé,

že se tato legislativa liší. Co by však m lo být spole né pro všechny státy jsou

požadavky zajišt ní bezpe nosti dopravy v tunelech i p es to, že v r zných ástech sv ta

je rozdílná ekonomická situace a jiná vysp lost technologií. Jednotlivá specifika tunel ,

jejich rozdílné parametry a p edevším r zná bezpe nostní úrove , uvádí následující

ehled.

Nejdelší silni ní tunely na sv

Laerdal (Norsko) – délka 24 510 m, otev en 27.11.2000.

Zhongnanshan ( ína) – 18 040 m, otev en 20.1.2007.

Sv. Gotthard (Švýcarsko) – 16 918 m, otev en 5.9.1980.

Arlberg (Rakousko) – 13 972 m, otev en v roce 1.12.1978.

Hsuehshan (Taiwan) – 12 942 m, jeho výstavba trvala tém  14 let,

nejdelší tunel Asie, otev en 16.6.2006.

Nejdelší fungující silni ní tunely pod vodou ve sv
Tokyo Aqua (Japonsko) – 9583 m, otev en 18.12.1997.

Bømlafjord (Norsko) – 7931 m, otev en 28.12.2000.

Eiksund (Norsko) – 7797 m, otev en dne 23.2.2008, nejníže

položený silni ní tunel na sv  (287 m pod hladinou mo e).

Oslofjord (Norsko) – 7390 m, otev en dne 29.6.2000.

Ke zm  tohoto po adí dojde po dokon ení dvou ínských tunel . Xiang-an bude

dlouhý 9000 m a Changxing 8950 m.
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Nejvýše položené silni ní tunely na sv
Eisenhower Memorial (3401 m.n.hl.m.) – USA, délka 2731 m

(otev en 21.12.1979) a 2725 m (otev en 8.3.1973).

Anzob (3372 m.n.hl.m.) – Tádžikistán, délka 5000 m, zajímavostí

je, že jeho stavba byla v letech 1992-1997 p erušena ob anskou

válkou.

Salang (3360 až 3363 m.n.hl.m.) – Afganistan, otev en v roce

1964, až do roku 1973 byl nejvýše položeným tunelem na sv .

San Rafael (2845 až 2902 m. n. hl. m.) – Bolívie, délka 1374 m,

otev en v roce 2004.

Hoctor (2504 m.n.hl.m.) – 311 m dlouhý tunel otev ený v roce

1935 vede skrz nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner.

Nejbezpe jší evropské tunely

Z testu n meckého automotoklubu ADAC, který zohled oval statistiky dopravy

za dobu provozu, rizikový potenciál, bezpe nostní potenciál, osv tlení, energetické

zabezpe ení, provoz, silni ní dozor, komunika ní možnosti, záchranné a únikové cesty,

protipožární opat ení, v trání, poplachovou sm rnici, provozní dokumentaci, školení

dispe er  vyplynulo, že nejbezpe jšími tunely v Evrop  jsou tunely [9]:

Brinje (Chorvatsko) –

obr. . 3, dvou tubusový

tunel s délkou 1540 m,

postaven v roce 2004.

Celkové náklady na stavbu

tohoto tunelu byly 36

milion  Eur. Je vybavený

nejmodern jším    systémem

kontroly a ízení dopravy po

celých 24 hodin,  kamerami, systémem automatické detekce zastavení

a informování projížd jících idi  sv telnou signalizací. Samoz ejmostí

obr. . 3    Tunel Brinje
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je kvalitní komunika ní systém v p ípad  nehody, systém automatického

odhalování požáru a požárních hlási  podél tunelu.

Tiergartener Spreebogen (N mecko) – dvou tubusový tunel je postaven

v Berlín . Stal se nejmodern jším a nejdelším silni ním tunelem v tomto

st . Jeho délka iní 2450 m.

Mrázovka ( R) –

obr. . 4, spojuje 2 úseky

pražského m stského

okruhu – Strahovský

tunel s ulicí Radlickou.

Stavba tohoto dvou

tubusového tunelu si

vyžádala investice kolem

7 miliard korun.

7.2 Nejzávažn jší havárie v silni ních tunelech ve sv

i silni ní p eprav  nebezpe ných látek vždy docházelo, dochází a bude docházet

k dopravním nehodám. Nebezpe né látky se p epravují automobily v r zném množství,

stavu a obalech. Je z ejmé, že havárie cisterny s benzinem bude mít jiné, daleko v tší

i závažn jší následky, než havárie osobního auta p epravujícího malé množství kyseliny

chlorovodíkové. Od okamžiku vzniku nehody do jejího odstran ní je tato situace

ovliv ována mnoha faktory. M že se jednat o pov trnostní podmínky, rychlost zásahu

složek integrovaného záchranného systému, zvlášt  pak hasi ského záchranného sboru,

ale hodn  záleží i na tom, zda se nehoda stane na otev eném prostranství i v tunelu.

Obecná statistika po tu nehod v silni ních tunelech však ukazuje, že po et nehod

na 1 km délky a rok je srovnatelný s parametry pro provoz na volných silnicích

(mimo tunely), ba dokonce i nižší vzhledem k absenci k ižovatek a vlivu po así

na provoz v tunelech (viditelnost, kluzká vozovka, sníh, námraza apod.). Následky

havárií v tunelech jsou vzhledem k provedení  tunelu daleko vyšší než na silnici – volný

prostor. Zvlášt  p i nehodách s následným požárem mohou být následky katastrofální,

zahrnující i zna ný po et ob tí na životech [3].

obr. . 4  Tunel Mrázovka
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V minulosti se v tunelech stalo mnoho nehod. Jejich d sledkem byly škody nejen

materiální, ale bohužel i ztráty na lidských životech. Mezi nejv tší havárie

které se v poslední dob  staly v silni ních tunelech na celém sv  pat í:

nehoda v tunelu pod Mont Blancem: tento tunel je proražen pod nejvyšší

horou Evropy a spojuje

Itálii s Francií. Jeho

délka je 11600 m. Dne

24.3.1999 projížd l

tunelem kamion Volvo,

který vezl náklad

mouky    a    margarínu.

Požár trval  2 dny a   jeho

následky jsou jasn  patrné

  na  obr.  . 5. P i této události zem elo podle dostupných údaj  39 lidí

a sho elo 34 automobil . P ina požáru nákladu nebyla dodnes zjišt na.

Opravy si vyžádaly celé 3 roky a tunel byl op t otev en až v roce 2002.

nehoda v Tauernském tunelu: celková délka rakouského Tauernského

tunelu je p es 6000 m.

Nehoda se stala dne

29.5. 1999. P inou

byla dopravní nehoda

nákladního automobilu

evážejícího

kosmetické prost edky

(deodoranty, krémy,

spreje,…)     s      jiným

kamionem.       Nákladní

automobil zastavil kv li vzniklé  dopravní situaci a za ním postupn

zastavila 4 další auta. Následn  však p ijel další nákladní automobil,

jehož idi  nejspíše špatn  zhodnotil situaci p ed sebou a nestihl zabránit

další srážce. Došlo k úniku paliva z havarovaných automobil

a následnému požáru, který se rozší il i na náklad vysoce ho lavých

kosmetických prost edk . Než došlo k n kolika velkým explozím

obr. 5  Poškození tunelu pod Mont
            Blancem v d sledku požáru

obr. . 6   Vrak auta v Tauernském tunelu
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a rozsáhlému požáru, stihla v tšina osob p esun do bezpe í. Jinak by byl

jist  po et usmrcených (p i této nehod  zem elo 13 osob)  mnohem vyšší.

i požáru sho elo 16 nákladních voz  a 24 osobních automobil . Provoz

tunelu byl obnoven p ibližn  po 5 m sících oprav [6]. Jak vypadal tunel

po požáru lze vid t na obr. . 6.

nehoda v tunelu Salang tunelu: Dne 3.11. 1982 se stala v afghánském

tunelu Salang vážná dopravní nehoda. P i srážce vojenského auta

s cisternou došlo k mohutné explozi. Po et mrtvých se udává mezi 150 -

2000 osobami.

7.3 Situace v R

Jak je patrné z p ehledu tunel  (viz  p íloha . 4), je v eské republice velký po et

tunel , které již fungují nebo mají být v blízké dob  dokon eny. Ze zcela jasných

vod  se u nás nacházejí jen tunely podzemní a tunely, které protínají problematické

horské úseky. Pro zajímavost jsou uvedeny tunely, které mají primát nejdelších

silni ních tunelových staveb v eské republice.

Nejdelší silni ní tunely v eské republice
Blanka (Praha)-6382 m, p edpokládané otev ení je v roce 2011.

ervenohorský (Šumperk) – délka 6150 m, ve fázi projektu.

Stromovka (Praha) – 3420 m, má být otev en v roce 2010.

Nejdelší silni ní funk ní tunel v R
Panenská (Ústí nad Labem) – 2031 m, dokon en v roce 2006.

7.4 Nejzávažn jší havárie v silni ních tunelech v R

V eské republice není naprostá v tšina tunel  delších než 2000 m. Z toho

vyplývá že p i pr rné rychlosti vozidla 80 km.h-1 ho dopravní prost edek p ekoná

za 1,5 minuty. I b hem této krátké doby však m že dojít k závad  automobilu

i dopravní nehod . Jelikož se u nás nestaví tak dlouhé tunely jako v zahrani í

(nap . v alpských státech), nedochází u nás k tolika zdokumentovaným vážným

dopravním nehodám jako je tomu v t chto státech.
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V Pisáreckém tunelu došlo za dobu jeho provozu k n kolika dopravním nehodám.

inou byla v tšinou nevhodná rychlost vozidel. P esto však v tomto tunelu zatím

nedošlo ke smrtelné dopravní nehod .

Na dálnici D8 bylo v tunelech evidováno pár drobn jších nehod, z nichž vybo uje

nehoda kamionu, který byl p íliš vysoký a nevlezl se do tunelu. P i požáru nákladního

automobilu zp sobeném z ejm  vadnou elektroinstalací vozidla museli zasahovat

i hasi i.

Dne 8.5.2007 došlo k dopravní nehod  v husovickém tunelu v Brn , p i níž musel

být tento tunel na 5 hodin uzav en. P inou bylo to, že osobní vozidlo narazilo

do výklenku s telefonem pro tís ové volání a poté se vozidlo oto ilo do protism ru.

V tunelu Valík za první rok jeho provozu nebyla zaznamenána žádná dopravní

nehoda.

Po odstran ní nehody z tunelu dochází vždy k následnému vy íslování vzniklých

škod a zjiš ování p in nehody. astokrát jsou uvád ny tzv. t ídy škod nehod.

Jedná se o primární škody nehod, což jsou škody zp sobené samotnou nehodou,

sekundární škody nehod, mezi n ž se adí škody vzniklé po nehod  které vznikly

nap íklad v souvislosti se záchrannými pracemi, poslední t ídou je úplné p erušení

služeb tunelu [3].

7.5 P ehled všech silni ních tunel  v eské republice

Silni ní tunely v eské republice jsou uvedeny v p íloze . 4. Z této tabulky jasn

vyplývá, že silni ních tunel  v eské republice je celá ada. Mnoho z nich je stále

rozestav ných i ve fázi projektu. S p ibývajícími nároky na silni ní dopravu a stavbu

nových silnic i dálnic stále dochází k situacím, kdy je t eba rozhodnout,

zda je vhodn jší varianta prorazit tunel i vést trasu oklikou. Každá z t chto možností

má svá pro i proti.

Ve prosp ch tunel  hovo í to, že a koliv si široká ve ejnost myslí, že v nich

dochází k daleko více nehodám, není tomu tak. V tunelech se totiž nenacházejí

ižovatky, které jsou velmi rizikovým faktorem v doprav . Také se zmenšují rizika

vyvolána po asím, jako je námraza i silný vítr. Dopravní zna ení i pokyny obsluhy

jsou dynamicky m ny podle dopravní situace a tím pádem se ú inn  p edchází
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situacím, které by mohly být nebezpe né. Nejmodern jší systémy ízení dopravy

v tunelech dokáží vyhodnotit vzniklou situaci a tomu p izp sobit pokyny pro idi e.

Další nespornou výhodou tunel  je ta, že šet í náklady dopravc  a zkrátí dobu

epravy nebezpe ných látek, ímž se snižuje riziko nehody b hem p epravy.

Z ekonomického hlediska je stavba 1 km tunelu finan  náro jší než stavba 1 km

žné komunikace. Nezanedbatelné jsou i náklady na jeho údržbu. Pokud se srovná

skute nost, že b žná komunikace musí vést oklikou, je t eba vy ešit vlastnická práva

i promyslet další související stavební ešení, finan ní rozdíl mezi stavbou tunelu a b žné

komunikace již není tak velký a stojí za to posoudit která varianta je vhodn jší.
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8. Požadavky ADR na tunely

V ADR 2007 jsou poprvé podrobn  stanoveny i požadavky na p epravu

nebezpe ných látek silni ními tunely. Je to z d vodu stále rozši ující se silni ní

a dálni ní sít , což s sebou p ináší i nutnost stavby tunel . Aby se co možná nejvíce

snížily následky havárií v tunelech musely být stanoveny požadavky pro jejich

kategorizaci. Proto byla zavedena omezení pr jezdu vozidel p epravujících nebezpe né

látky silni ními tunely. Každý silni ní tunel musí být ozna en jednou z p ti kategorií

tunel  definovaných v 1.9.5.2.2. Pro tuto kategorizaci musí být vzaty v úvahu

charakteristiky tunelu, odhad rizika, v etn  možnosti i vhodnosti volby alternativních

tras. Jeden tunel m že být ozna en i více než jednou kategorií tunelu. Tato kategorizace

pak závisí nap . na denních hodinách nebo na dnech týdne, protože hustota dopravy

se b hem r zných dn  týdne m že zna  lišit [8].

i plánování trasy p evozu nebezpe ných látek po silnici musíme brát v úvahu

možné komplikace a nebezpe í, které se b hem cesty mohou vyskytnout. M že

se jednat o dopravní zácpy, pr jezd hust  obydleným územím, dopravní uzavírky, stav

vozovky, kabely vysokého nap tí i troleje tramvají, ale samoz ejm  musíme znát i typ

a technické parametry tunel , které bude muset idi  dopravního prost edku b hem

epravy projet. Pokud se nebude ešit d kladn  toto plánování tras, nebude

mu p ikládán dostate ný z etel, mohlo by dojít k situacím, p i kterých by mohlo dojít

k dopravní nehod , úniku nebezpe ných látek s následným ohrožením obyvatel,

požárem i výbuchem.

V dnešní dob  díky technickému a technologickému pokroku m žeme tunely d lit

z mnoha hledisek. Z hlediska konstrukce, umíst ní a typu dopravy se tunely d lí na:

                                            jedno tubusové  X    dvou tubusové

 jednosm rné    X    obousm rné

                                            podmo ské        X   podzemní

                                            ražené                X hloubené [4]

Každý z t chto typ  tunel  má specifické požadavky na výstavbu i konstrukci,

pokud se však budeme zabývat t mito typy tunel  z pohledu ADR, pak se musíme

zam it na nebezpe í, která m žou v tunelu vzniknout. Jedná se o:
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Požár

Výbuch

Únik toxického plynu nebo t kavé toxické kapaliny

Z tohoto d vodu je nutné znát kategorii tunel , kterými povede p epravní trasa.

V sou asné dob  dle ADR 2007 rozd lujeme tunely do p ti kategorií ozna ených

písmeny A až E. Podle kategorie tunel  jsou pak zavedena omezení pro p epravu

nebezpe ných látek.

Tunel kategorie A

V tomto tunelu nejsou žádná omezení pro dopravu nebezpe ných látek.

Tunel kategorie B

V této kategorii tunel  platí omezení pro nebezpe né látky, které mohou vést

k velmi silnému výbuchu. Jedná se  o látky uvedené v tabulce . 8 podle t íd

nebezpe nosti.

Tabulka . 8                   Omezení p epravy v tunelu kategorie B

ída 1 Skupiny snášenlivosti A a L

ída 3 Klasifika ní kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379)

ída 4.1 Klasifika ní kódy D a DT

Samovoln  se rozkládající látky, typ B (UN 3221, 3222, 3231 a 3232)

ída 5.2 Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3102, 3111 a 3112)

Pokud celková istá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je v tší než 1000 kg:

ída 1 Podt ídy 1.1, 1.2 a 1.5 (krom  skupin snášenlivosti A a L)

Pokud jsou p epravovány v cisternách:

ída 2 Klasifika ní kódy F, TF a TFC

ída 4.2 Obalová skupina I

ída 4.3 Obalová skupina I

ída 5.1 Obalová skupina I
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Tunel kategorie C

Zde platí omezení pro nebezpe né látky, které mohou vést k velmi silnému

výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky. Jedná

se o nebezpe né látky, jejichž p eprava je omezena v tunelu kategorie B a dále

o nebezpe né látky uvedené v tabulce . 9.

Tabulka . 9               Omezení p epravy v tunelu kategorie C

ída 1 Podt ída 1.1, 1.2 a 1.5 (krom  skupin snášenlivosti A a L)

Podt ída 1.3 (skupiny snášenlivosti H a J)

ída 7 UN 2977 a 2978

Pokud celková istá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je v tší než 5000kg:

ída 1 Podt ída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G)

Pokud jsou p epravovány v cisternách:

ída 2 Klasifika ní kódy T, TC, TO a TOC

ída 3 Obalová skupina I pro klasifika ní kódy FC, FT1, FT2 a FTC

ída 6.1 obalová skupina I pro TF1 a TFC

Látky s inhala ní toxicitou (UN 3381 až 3390)

ída 8 Obalová skupina I pro klasifika ní kód CT1

Tunel kategorie D

Omezení pro nebezpe né látky, které mohou vést k velmi silnému výbuchu,

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

platí pro nebezpe né látky, které jsou již omezeny v kategorii C a je rozší eno

nebezpe nými látkami z tabulky . 10:

Tabulka . 10          Omezení p epravy v tunelu kategorie D

ída 1 Podt ída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G)

ída 2 Klasifika ní kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC

ída 4.1 Samovoln  se rozkládající látky, typy C, D, E a F

UN 2956, 3241, 3242 a 3251

ída 5.2 Organické peroxidy, typy C, D, E a F

ída 6.1 Obalová skupina I pro klasifika ní kódy TF1 a TFC

Látky s inhala ní toxicitou (UN 3381 až 3390)

ída 8 Obalová skupina I pro klasifika ní kód CT1

ída 9 Klasifika ní kódy M9 a M10
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Pokud jsou p epravovány voln  ložené nebo v cisternách:

ída 3 Obalová skupina I a II

Klasifika ní kód F2

ída 4.2 Obalová skupina II

ída 4.3 Obalová skupina II

ída 6.1 Obalová skupina I pro klasifika ní kódy TF2 a TW1

Obalová skupina II pro klasifika ní kódy TF1, TF2, TFC a TW1

ída 8 Obalová skupina I pro klasifika ní kódy CF1, CFT a CW1

ída 9 Klasifika ní kódy M2 a M3

 Tunel kategorie E

Zde platí omezení pro všechny nebezpe né látky krom  UN 2919, 3291, 3331

a 3373.

Tato kategorizace je velmi p ehledná, musíme však znát pojmy, jako jsou obalové

skupiny, klasifika ní kódy a skupiny snášenlivosti. Obalová skupina I ozna uje látky

velmi nebezpe né/velmi toxické/siln  žíravé, obalová skupina II látky st edn

nebezpe né/toxické/žíravé. ADR nám definuje i obalovou skupinu III – látky málo

nebezpe né/slab  toxické/slab  žíravé. Za azení látek do obalových skupin je uvedeno

v P íloze A ADR. Skupiny snášenlivosti a klasifika ní kódy jsou uvedeny v kapitole 2

ADR konkrétn  pro každou t ídu zvláš  (jen v p ípad , že daná t ída se d lí podle

skupin snášenlivosti nebo klasifika ního kódu).

Do ADR 2007 je nov  zapracována i kapitola 8.6, ve které jsou stanoveny

omezení pr jezdu vozidel p epravujících nebezpe né látky silni ními tunely. Tunely

jsou ozna eny dopravními zna kami s dopl kovými tabulkami. Pokud se dopl ková

tabulka u zna ky nevyskytuje, lze používat tunel bez omezení, pokud je ozna ena

písmenem B až E, musí idi i dodržovat omezení pro p epravu nebezpe ných látek

dle ADR pro jednotlivé kategorie tunel . Pokud se v dopravní jednotce p epravuje více

nebezpe ných látek, kterým byly p azeny rozdílné kódy pro omezení pr jezdu tunely,

musí se celému nákladu p adit nejp ísn jší z t chto kód  a podle toho respektovat

íslušná omezení. Kódy omezení pr jezdu tunelem celého nákladu jsou uvedeny

v následující tabulce . 11.
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Tabulka . 11                    Kódy omezení pr jezdu tunelem

kód pro omezení
pr jezdu tunelem celého
nákladu Omezení

B Pr jezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E

B1000C

Pr jezd zakázán tunely kategorie B, pokud celková istá
výbušná hmotnost na dopravní jednotku je v tší než 1000kg.
Pr jezd zakázán tunely kategorie C, D a E

B1D Pr jezd zakázán tunely kategorie B a C p i p eprav
v cisternách. Pr jezd zakázán tunely kategorie D a E

B1E Pr jezd zakázán tunely kategorie B, C a D p i p eprav
v cisternách. Pr jezd zakázán tunely kategorie E

C Pr jezd zakázán tunely kategorie C, D a E

C5000D

Pr jezd zakázán tunely kategorie C, pokud celková istá
výbušná hmotnost na dopravní jednotku je v tší než 5000kg.
Pr jezd zakázán tunely kategorie D a E

C1D Pr jezd zakázán tunely kategorie C p i p eprav  v cisternách.
Pr jezd zakázán tunely kategorie D a E

C1E Pr jezd zakázán tunely kategorie C a D p i p eprav
v cisternách. Pr jezd zakázán tunely kategorie E

D Pr jezd zakázán tunely kategorie D a E

D1E

Pr jezd zakázán tunely kategorie D p i p eprav  ve voln
loženém stavu nebo v cisternách. Pr jezd zakázán tunely
kategorie E

E Pr jezd zakázán tunely kategorie E

-

Pr jezd dovolen všemi tunely – pro UN 2919 a UN 3331
omezení tunely m že být však ástí zvláštního ujednání

íslušných orgán

8.1 Návrh za azení tunelu do p íslušné kategorie

i za azování tunel  do kategorií je t eba vzít v úvahu mnoho faktor . Nap .

umíst ní, stavební provedení, technologické vybavení a zabezpe ení. Také je t eba

vycházet z analýzy scéná  možných mimo ádných událostí, pro které platí následující

kroky:

Popis tunelového systému se všemi stavebními i technologickými

prvky ovliv ujícími bezpe nost. Analýza dokumentace a manuál .

Ur ení jednoho nebo více scéná , které je nutno analyzovat.

Definování rozsahu události.

Odhad po tu ohrožených osob.

Evakuace osob do bezpe í, innost ventilace p i požáru.

Vyhodnocení scéná e a návrh opat ení ke zlepšení.
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Jako p íklad za azení tunelu do ur ité kategorie byl vybrán nový dálni ní tunel,

jehož parametry jsou následující:

Délka 1080 m.

Výška 4,8 m.

Ší ka vozovky mezi obrubníky 9,5 m.

edpokládaná hustota provozu: 26 200 vozidel b hem 24 hodin.

i navrhování technologií musí být mimo jiné bráno v úvahu i to, zda se tunel

bude nacházet v hust  obydleném území i na volném prostranství. Zvolený tunel

nebude p ímo sousedit s lidskými obydlími, bude se od nich nacházet v dostate né

vzdálenosti. Vážn jší ohrožení obyvatel tudíž nemusíme brát v úvahu. M žeme

se zam it jen na ohrožení ú astník  silni ního provozu. Výfukové zplodiny

produkované v tunelu budou odvád ny p ímo do okolí. Není nutné zavád t zvláštní

opat ení, která by chránila blízké obyvatelstvo.

 Tunel bude dvou tubusový, jak je znázorn no na obr. . 7. Každý tubus bude

sloužit pro jednosm rnou dopravu.

Tímto konstruk ním ešením se velkou

rou zamezí riziku elních srážek,

i kterých asto dochází k tragickým

dopravním nehodám. Jestliže budou

vozidla jezdit jen jedním sm rem,

nelze sice vylou it neo ekávané

chování idi e i závadu vozidla,

v jejichž   d sledku    m že    dojít    k

vybo ení vozidla z jeho jízdní dráhy, p i eventuální následné srážce se však nebudou

rychlosti vozidel s ítat, jak by tomu bylo v p ípad elního st etu protijedoucích

vozidel.

i projektování tunelu je t eba navrhnout nouzový záliv, ve kterém by bylo

možno v p ípad  pot eby odstavit vozidlo. Tento záliv by m l být vybudován uprost ed

tunelu. Dalším nezbytným požadavkem je vybudování nouzových chodník  po obou

stranách vozovky, které musí umož ovat bezpe nou evakuaci osob z prostoru tunelu

do únikové cesty. Pro oba tubusy posta uje jedna spole ná úniková cesta umíst na mezi

nimi. Ší ku nouzových chodník  je zapot ebí naprojektovat nejmén  1,2m, aby lidé

mohli bezpe  postupovat sou asn  ob ma sm ry a vzájemn  se vyhýbat bez nutnosti

obr. . 7  Dvou tubusový tunel
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vstupu na vozovku. Musí být zajišt n dostate ný p ívod erstvého vzduch z okolí

tunelu. P etlaková ventilace v únikové cest  zamezí pr niku kou e a zplodin ho ení

do ní samotné i p i otev ení dve í. Pro bezpe ný a rychlý p esun osob musí být v tunelu

informa ní zna ky, které jasným zp sobem ur ují, kterým sm rem mají osoby

postupovat k nejbližšímu únikovému východu a jak jsou od n ho vzdáleny. Všechny

dve e musí spl ovat protipožární požadavky a m ly by se otevírat ve sm ru úniku.

V p ípad  že by dve e byly otevírány proti sm ru úniku, m žeme p edpokládat situaci,

kdy proud osob neumožní otev ít dve e prvnímu lov ku, dojde k následné tla enici,

což ješt  zvýší paniku. Vzhledem k projektované délce tunelu 1080 m, je vhodná

vzdálenost mezi jednotlivými únikovými východy 155m. Podle zkušeností pr rná

rychlost lov ka unikajícího z tunelu se pohybuje mezi 3-4 km.h-1. Vzdálenost 155 m

lze v takovém p ípad  urazit za 2,3-3,1 minuty. Pokud však vezmeme v úvahu, že lidé

nikdy nebudou muset tuto vzdálenost p ekonat celou díky tomu, že vždy budou mít

blíže jiný únikový východ, as pro evakuaci se významn  snižuje.

U  každého únikového východu musí být z ízena také SOS kabina, která bude

vybavena jak telefonem pro možnost komunikace s dispe inkem, tak tla ítkovým

hlási em požáru. Dále v ní budou umíst ny dva p enosné hasící p ístroje, jeden

práškový a druhý sn hový. Sou ástí každé SOS kabiny musí být požární hydrant,

sloužící pro pot eby hasi ského záchranného sboru p i zásahu.

Elektronický systém pro detekci limitní výšky vozidel je t eba umístit v dostate né

vzdálenosti p ed tunelem tak,  aby idi i vozidel, která p esahují stanovenou mez, m li

možnost odbo it na jinou komunikaci ješt  p ed vjezdem do tunelu. Je to nezbytná

podmínka k zabrán ní kolizní situace, p i níž by mohlo dojít k zastavení provozu

v jednom i více jízdních pruzích. Elektronický systém pro detekci limitní výšky

vozidel je vhodné doplnit za ízením, upozor ujícím idi e tohoto vozidla na nutnost

zm ny trasy. Posta ují informa ní tabule, na nichž se automaticky zobrazí pat né

instrukce idi m dopravních prost edk . Vhodným umíst ním prom nných dopravních

zna ek p ed tunelem, za tunelem i v tunelu samotném se dosáhne zvýšení bezpe nosti

provozu, p ípadn  zamezení vjezdu dalších vozidel. Takovým zp sobem je možné

edevším omezovat maximální povolenou rychlost. Dopravním zna ením

upozor ujeme idi e, zda je jejich jízdní pruh volný i se vyskytuje n jaká komplikace.

K zajišt ní tohoto požadavku bych umístil nad každým jízdním pruhem prom nné

dopravní zna ky, které by informovaly o volné pr jezdnosti zelenou šipkou a o zákazu

vjezdu erveným k ížem. Svislými dopravními zna kami je situace v tunelu a jeho



32

blízkosti ešena standardn  podle pravidel provozu vozidel na pozemních

komunikacích. Z vodorovných dopravních zna ek je hodné použití reflexních

zna kovacích knoflík , ozna ujících z eteln  levý a pravý okraj vozovky.

Krom  technických a technologických opat ení, která slouží ve ejnosti jsou

i za ízení a technologická vybavení sloužící pracovník m tunel , dispe er m a obsluze.

Bez nich si nelze p edstavit bezchybný, bezpe ný a plynulý provoz v žádném úseku

podzemní komunikace. Funkce dispe era je v každém takto exponovaném dopravním

úseku nezbytná. Dispe er m musí sloužit všechny možné a dostupné prost edky

k tomu, aby získali v každém okamžiku dokonalý p ehled a mohli na základ  získaných

informací konat pat ná rozhodnutí. Pro zajišt ní požadavk  vizuálního dohledu

je nutné instalovat kamery tak, aby snímaly každé místo tunelu. Na monitorech,

které budou rozd leny na ty i ásti, p emž každá ást bude zobrazovat obraz z jedné

kamery, dispe er uvidí aktuální situaci. Uchováváním záznam  po ízených ze všech

kamer za posledních 24 hodin se zajistí v p ípad  pot eby možnost zp tné analýzy

dopravní situace a mimo ádných událostí. Pro poskytování nutných informací

z dispe erského stanovišt  poslouží místní rozhlas. Pracovníci podílející se na

bezpe ném provozu tunelu musí být pravideln  školeni a ú astnit se na cvi eních,

i kterých budou p ipravováni na p edpokládané situace a informováni o všech

problémech, které mohou nastat.

Ovládání doposud navrhovaných za ízení a technologického vybavení záviselo

na schopnostech a v li lov ka. N které ásti tunelu však mohou ú inn ji a spolehliv ji

fungovat tak, že ovládání n kterých prvk  technologického vybavení p evezme

výpo etní technika. Ta sice také nepracuje bezchybn , ale vezmeme-li v úvahu

skute nost, že b hem pracovní doby není pozornost obsluhy stále stoprocentní p emž

její psychický stav je závislý na mnoha okolnostech, je vhodn jší pro ur ité oblasti

zvolit ízení výpo etní technikou, která reguluje a ovládá funkci jednotlivých za ízení

podle p esn  naprogramovaných situací, p i kterých nedochází k neo ekávanému

jednání. Automatické ovládání lze samoz ejm  v p ípad  pot eby p epnout na manuální.

Tento sytém ízení je vhodné použít pro osv tlení tak, aby se automaticky

izp sobovalo situaci venku, ímž nedochází ke zbyte nému namáhání zraku idi ,

ípadn  k jejich osln ní i opa nému extrému, nízké viditelnosti. Také p epínání mezi

žným, náhradním a nouzovým osv tlením se musí uskute nit v co nejkratší dob ,

jinak hrozí nebezpe í ohrožení bezpe nosti dopravy v tunelu. Pomocí idel m ících
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množství zplodin a zakou enosti bude v trání ízeno tak, aby nedocházelo

k p ekra ování povolených koncentrací škodlivin.

Tunel musí být pro všechny p ípady vybaven také odpovídajícím protipožárním

zabezpe ením. V asným zpozorováním rozmáhajícího se požáru a následnými

správnými postupy ešení této situace lze p edejít ohrožení osob i majetku. Elektrická

požární signalizace v p ípad  pot eby upozorní na vznikající požár. Následn  obsluha

ijme vhodná opat ení. Drenážní systém bude sloužit v p ípad  úniku nebezpe ných

látek k jejich jímání tak, aby nedošlo k  prosakování škodlivin do okolního terénu.

Vážné komplikace m že zp sobit p erušení dodávky elektrické energie.

Zanedbáním požadavk  na náhradní napájení hrozí snížení bezpe nosti v tunelu. Toto

napájení zajistí UPS zdroje, které fungují na principu baterií. P i b žné dodávce

elektrické energie dobíjejí UPS zdroje své baterie, aby byly v p ípad  výpadku

elektrické energie schopné zajistit náhradní napájení. V p ípad , že dojde k vybití

baterií, je nutné uvést do provozu agregáty pro výrobu proudu.

Všechna uvedená za ízení musejí být podrobována pravidelným kontrolám

funk nosti a spolehlivosti. P i jakémkoliv zjišt ní poruchy je t eba vadné ásti okamžit

opravit i vym nit. Nesmí se zanedbat išt ní st n tunel  i všech za ízení, jinak není

zaru en jejich bezchybný, spolehlivý a bezpe ný provoz.

Tunel s výše uvedenými stanovenými parametry a spln nými požadavky

technického i technologického vybavení bych za adil do kategorie tunel  A, tzn. že by

v n m neplatila žádná omezení pro dopravu nebezpe ných látek.
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9. Záv r

V eské republice k žádným vážným a tragickým nehodám v tunelech nedošlo,

na rozdíl od blízkých alpských zemí, kde mají s t mito situacemi bohaté zkušenosti.

V bakalá ské práci byly rozebrány p iny nejzávažn jších havárií v tunelech

a upozorn no na specifika eských tunel .

i stavb  nových silni ních tunel  musí být využíváno i poznatk  ze zahrani í

a nové tunely by m ly být vybavovány odpovídajícími za ízeními, která jsou schopná

v p ípad  nehody okamžit  upozornit na vzniklou situaci, která se následn eší.

K nehodám v silni ních tunelech dochází stále a není možné jim zcela zabránit

ani s využitím všech dostupných prost edk . I p i použití nejmodern jší techniky

a technologie totiž nelze p edvídat chování a jednání lidí. A koliv se to m že zdát

neuv itelné, lidský initel je nej ast jší p inou všech nehod. Až druhotné jsou

technické závady. Jelikož lidský život je nenahraditelný, je jeho ochrana nejd ležit jším

hlediskem p i projektování dopravních staveb. Pokud se zam íme konkrétn  na tunely,

je t eba zajistit rychlou a efektivní záchranu osob v míst  nehody. Možnost ohlášení

nehody, únik ze zasažené ásti tunelu do bezpe í, kde nehrozí životu nebezpe né ú inky

tepla a kou e a možnost uhasit rozvíjející se požár vlastními silami – takto by se daly

charakterizovat hlavní požadavky bezpe nostního ešení. Dále je t eba brát ohled

na p edpokládanou innost záchranných tým .

V novelizaci dohody ADR 2007 byla zavedena kategorizace tunel . Požadavky

na kategorizaci tunel  jsou následující. Tunely se d lí do p ti kategorií - A až E.

Pro jednotlivé t ídy nebezpe nosti pak platí pro každou kategorii ur itá omezení

i p eprav  nebezpe ných látek. Rovn ž  byly stanoveny kódy pro omezení pr jezdu

tunely. Pokud je v dopravní jednotce p epravováno více nebezpe ných látek, kterým

byly p azeny r zné kódy pro omezení pr jezdu tunely, musí se celému nákladu

adit nejp ísn jší z t chto kód  a podle toho platí p íslušná omezení.

Sou ástí této práce je i návrh kategorizace nov  budovaného dálni ního tunelu.

Pokud budou dodrženy všechny požadavky stanovené v této práci, za adil bych nov

budovaný tunel do kategorie tunel  A, což by znamenalo, že by v n m mohly

být p epravovány nebezpe né látky bez omezení.
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ída UN kód název vzorec/zna ka

1

0079 hexanitrodifenylamin C12H5N7O12

0147 nitromo ovina C1H3N3O3

0207 tetranitroanilin C6H3N5O8

0217 trinitronaftalen C10H5N3O6

2

2198 fluorid fosfore ný PF5

2188 arsenovodík AsH3

1962 ethylen C2H4

1013 oxid uhli itý CO2

1079 oxid si itý SO2

3

2330 undekan C11H24

1918 isopropylbenzen C9H12

2387 fluorbenzen C6H5F

2241,2242cykloheptan C7H14

2339 2-brombutan C4H11Br

4.1

2538 nitronaftalen C10H7NO2

1350 síra S

1871 dihydrid titanu TiH2

1328 hexamethylentetraminC6H10(NO2)4

2213 paraformaldehyd [C3H6O3]n

4.2

1923 dithioni itan vápenatýCa S2O4

2004 amid ho natý Mg(NH2)2

1431 methylát sodný CH3Na

1381 fosfor P

1385 sulfid sodný NaS
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ída UN kód název vzorec/zna ka

4.3

2806 nitrid lithný Li3N

2012 fosfid draselný K3P

1428 sodík Na

1415 lithium Li

1419 fosfid ho natohlinitý Mg3Al2P4

5.1

1448 manganistan barnatý BaMn2O8

2728 dusi nan zirkoni itý Zr(NO3)4

1452 chlore nan vápenatý Ca(ClO3)2

1472 peroxid lithný Li2O2

5.2

3101 peroxid, organický, typ B kapalný

3104 peroxid, organický, typ C tuhý

3105 peroxid, organický, typ D kapalný

6.1

2322 trichlorbuten C4HCl3

2727 dusi nan thallný TlNO3

2966 thioglykol C2H6OS

1575 kyanid vápenatý Ca(CN)2

1710 trichlorethylen C2HCl3
1809 chlorid fosforitý PCl3
1607 arsenitan železitý Fe(AsO3)3

1625 dusi nan rtu natý Hg(NO3)2

6.2 3291

odpad klinický nespecifikovaný,
odpad (bio)medicínský, odpad
medicínský regulovaný

7

2908 *

2909 **

2910 ***

2911 ****
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ída UN kód název vzorec/zna ka

8

2802chlorid m natý CuCl2

2803gallium Ga

1789kyselina chlorovodíková HCl

1788kyselina bromovodíková HBr

1787kyselina jodovodíková HI

2680hydroxid lithný LiOH

9

1990benzaldehyd C7H6O

2315kapalné polychlorované bifenyly

3432 tuhé polychlorované bifenyly

1931dithioni itan zine natý ZnS2O4

1941dibromdifluormethan CBr2F2

* látka radioaktivní, vyjmutý kus - prázdný obal

** látka radioaktivní, vyjmutý kus - výrobky z p írodního uranu

nebo ochuzeného uranu nebo p írodního thoria

*** látka radioaktivní, vyjmutý kus - omezená množství

****látka radioaktivní, vyjmutý kus - p ístroje nebo výrobky
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íloha . 3:    Kontrolní seznam

KONTROLNÍ SEZNAM

1.  Místo kontroly .................  2. Datum ...............  3. as   .............

4. Rozlišovací zna ka státu a registra ní zna ka vozidla   ..........................

5. Rozlišovací zna ka státu a registra ní zna ka p ípojného vozidla  ...............

6. Podnik provozující dopravu/adresa  ...........................................................………

.............................................................

7. Jméno a p íjmení idi e/pomocníka idi e .............................................................

  .............................................................

8. Odesílatel, adresa, místo nakládky1,2)  ......................................………………….

9. P íjemce, adresa, místo vykládky1),2) .......................................………………….

10. Celkové množství nebezpe ných v cí na dopravní jednotku ......................……..
11. P ekro ení množstevního limitu ADR 1.1.3.6.                  ano         ne
12. Zp sob p epravy
           voln  ložené                  v kusech                v cistern

Pr vodní doklady
13. P epravní doklad kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
14. Písemné pokyny kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
15. Dvoustranná/mnohostranná dohoda/ vnitrostátní povolení

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
16. Osv ení o schválení vozidel kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
17. Osv ení o školení idi e kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné

eprava
18. V ci p ipušt ny k p eprav kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
19. Vozidla schválena pro p epravované v ci

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
20. Ustanovení o zp sobu p epravy (voln  ložené, v kusech, v cistern )
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kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
21. Zákaz spole né nakládky kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
22. Nakládka, zajišt ní nákladu a manipulace3)

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
23. Únik látek nebo poškození kusu3) kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
24. Zna ení obal  (UN kód)/zna ení cisterny2),3) (ADR 6)

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
25. Ozna ení kus  nápisy (nap . UN íslo a bezpe nostními zna kami2)
    (ADR 5.2) kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
26. Ozna ení cisterny/vozidla velkými bezpe nostními zna kami (ADR 5.3.1)

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
27. Ozna ení vozidla/dopravní jednotky (oranžová tabulka, zna ka pro zah áté
    látky) (ADR 5.3.2-3) kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné

1) Vypl te pouze, je-li to relevantní pro protiprávní jednání
2) U sb rných p eprav uve te do "poznámek"
3) Kontrola viditelných závad

Výbava vozidla

28. Bezpe nostní výbava pro všeobecné ú ely p edepsaná ADR
kontrolováno porušení zjišt no

bezp edm tné
29. Zvláštní výbava pro p epravované  v ci

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
30. Ostatní výbava uvedená v písemných pokynech

kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
31. Hasicí p ístroj (e) kontrolováno porušení zjišt no
bezp edm tné
39. Kategorie nejzávažn jších rizik plynoucích z p ípadného zjišt ní porušení
kategorie I       kategorie II            kategorie III
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
40. Poznámky

íloha k protokolu . ......
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(Protokol o  výsledcích  kontroly, zam ené na  dodržování zák. . 111/1994 Sb.,
o silni ní doprav ,  ve zn ní pozd jších  p edpis , vyhl.  .   478/2000  Sb.,  jakož   i

edpis   souvisejících   s provozováním silni ní dopravy)

Vyjád ení kontrolované osoby:

 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

Podpis idi e .............        Podpis dopravce: ..............

Orgán/ú ední osoba, který(á) kontrolu provedl(a) .................
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íloha .  4: P ehled tunel  v R

dálni ní tunely

Tunel dálnice délka/m rok otev ení Dodatek

Klimkovice D47 1080 2008 ve výstavb

Libouchec D8 454 2006

Panenská D8 2021 2006

Prackovice D8 270 2008

Radej ín D8 620 2008

Valík D8 380 2006

tunely v Praze a okolí

Tunel silnice délka/m rok otev ení Dodatek

Hrad anská 660 2010 stský
okruh

Lahovice 1660 2010 Silni ní okruh
kolem Prahy

Letenský 430 1953 stský
okruh

Libe ský 400 2015 stský
okruh

Malešice 1100 2008 stský
okruh

Malovanka 500 2005 stský
okruh

Mrázovka 1300 2004 stský
okruh

Podvinný Mlýn 1150 projekt Vyso anská
radiála

Povltavská 500 2012 stský
okruh

Radlice 1700 2009 stský
okruh

Radlický 1300 2011 stský
okruh

Strahovský 2000 1997 stský
okruh
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Tunel silnice délka/m rok otev ení Dodatek

Strašnický 1000 2016 stský okruh

Stromovka 3420 2010 stský okruh

St ešovický 920 2007 stský okruh

šnovský 350 1982

Dube R1 1000 2010 Silni ní okruh
kolem Prahy

Na Vysoké R1 580 2010 Silni ní okruh
kolem Prahy

Kocanda R1 300 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Cholupice R1 200 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Komo any R1 1930 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Slivenec R1 1650 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Suchdol R1 1960 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Zámky R1 860 2008 Silni ní okruh
kolem Prahy

Blanka 6382 2011 stský okruh

Rybá ka R1 850 2008

Vyšehrad 35 1905

Zlíchov 200 2004 stský okruh



Jakub Laník                                               P eprava nebezpe ných látek silni ními tunely

íloha . 4    P ehled tunel  v R

3

ostatní tunely v R

tunel silnice délka/m rok otev ení dodatek

Husovický 580 1998 Brno

Královopolský
(Dobrovského) 1100 2006 Brno

Pisárecký (Hlinky) 510 1997 Brno

Vinohrady 1500 2010 Brno

Bílina R13 300 2008 obchvat
Bíliny

Dolní Újezd R35 250 1997

Olomouc -
Lipník nad
Be vou

ervenohorský R44 6150 projekt okres
Šumperk

ebe R35 360 1997

Mor.
ebová –

Svitavy
Pozd chov R49 2117

La nov R49 780

Jihlava - Kosov R38 300 2004 obchvat
Jihlavy

Se 40 1937 Se

Koko ín 24 1935 Koko ín

Zlatá Olešnice 380 plánován Zlatá
Olešnice

Po í 545 plánován Trutnov

Liberec R35 450 1996 u nádraží


