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ANOTACE 

NOHAVICA, J. Návrh kategorizace silničních tunelů dle ADR. Diplomová práce. Ostrava: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2008. 

 

Klí čová slova: 
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Diplomová práce se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí v silničních tunelech. 

Na základě rozboru nehod, které se udály v minulých letech, analýz rizik a legislativních 

požadavků vybírá důležité aspekty ovlivňující jejich bezpečnost. Seznamuje s kategoriemi 

tunelů, které určují podmínky přepravy nebezpečných věcí a s riziky nebezpečných nákladů. 

Aplikací těchto poznatků jsou stanoveny na jednotlivé kategorie silničních tunelů 

konstrukční, technické a organizační bezpečnostní opatření. 

 

ANNOTATION 

NOHAVICA, J.  Proposition category of road tunnels according to ADR. Diplomawork. 

Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, Fakulty of safety engineering, 2008. 

 

Keywords: 

road tunnel, sefetess, hazard, transfer of dangerous goods, extreme event 

 

The graduation theses be concerned with uncertainty transfer of dangerous subjects within 

road tunnels. On the basic of traffic accident analyses, that happened in the last years, 

analyses of contingencies and legislative requests is tellig about  important aspects affecting 

them safety. To present with categories of tunnel that determinate a conditions to transfer of 

dangerous subjects and with risks of dangerous goods. An application of those knowledge are 

determine to single categories of round tunnels and allocated to structural, technical and 

organizing security measures. 
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ÚVOD 

S rychlým zvyšováním intenzity silniční přepravy začaly vznikat problémy v komunikačních 

sítích, zejména ve městských a horských oblastech. Z důvodů nedostatečné kapacity silnic a 

časových požadavků na rychlost přepravy bylo vhodným řešením vést dopravu silničními 

tunely. Tyto podzemní stavby jsou charakterizovány dlouhým uzavřeným prostorem               

s nedostatečným přirozeným větráním, osvětlením a dalšími atypickými podmínkami. 

Zajištění bezpečnosti pro pohyb osob a materiálu v těchto stavbách je proto složitou otázkou, 

která je s větším či menším úspěchem řešena v zemích Evropy. 

V evropských zemích se nachází více než 700 tunelů delších než 1 km. Osm z těchto tunelů 

dosahuje více než 10 km délky. Silniční tunely jsou využívány k přepravě cestujících i 

nákladu. Mnoho z těchto tunelů bylo uvedeno do provozu již před několika desítkami let a v 

současné době již nejsou schopny v plné míře zabezpečit zvyšující se nároky bezpečnostních 

opatření v rámci evropských zemí. 

V tunelech jsou přepravovány ve velkých množstvích také chemické látky, které mají jednu 

nebo více nebezpečných vlastností. Chování požáru, výbuchu nebo šíření toxických látek       

v těchto prostorech je zcela odlišné než na volném prostranství. Naskýtají se otázky jakým 

způsobem a do jaké míry budou ohroženy přepravované osoby nebezpečnými věcmi. Jak 

vhodně analyzovat sociální ekonomická i ekologická rizika spojená s přepravou 

nebezpečných věcí a jak zamezit a učinit vhodná opatření pro eliminaci ztrát na životech, 

majetku a životním prostředí (dále jen ŽP). 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část řeší rozbory závažných nehod, 

které se udály v minulých letech, jejich příčiny a okolnosti ovlivňující jejich průběh. 

Významná část diplomové práce je věnována hodnocením bezpečnosti v silničních tunelech, 

analýzám rizik a technickým, technologickým i organizačním bezpečnostním opatřením. 

Další důležitá část se zabývá rozdělením tunelů do kategorií bezpečnosti pro přepravu 

nebezpečných věcí, které určují omezení přepravy nebezpečných věcí. V závěru práce jsou 

využity předchozí poznatky a jsou navržena vhodná bezpečnostní opatření pro jednotlivé 

kategorie tunelu. 

Cílem diplomové práce je poskytnout přehled o problematice bezpečnosti silničních tunelů. 

Seznámení a rozbor kritérii, která zásadně ovlivňují bezpečnost provozu v těchto stavbách.  

Ve druhé části práce bude sestavena přehledná tabulka, ve které budou přiřazeny jednotlivým 

kategoriím tunelů pro přepravu nebezpečných věcí uvedených v Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (déle jen ADR) požadavky, které by měla 

každá kategorie tunelu splňovat. 
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REŠERŠE LITERATURY 

Potřebná data o problematice přepravy nebezpečných věcí silničními tunely jsou málo 

dostupná. Základní kameny v cizím jazyce pro řešení této problematiky pocházejí především 

z článků, konferencí, časopisů a z údajů na webových stránkách. V českém jazyce byla 

vydána pouze jedna kniha, která se konkrétně zabývá riziky v těchto objektech. Další důležité 

podklady jsou získány z národních i nadnárodních právních předpisů, především z Evropské 

dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a Směrnice Evropského 

parlamentu 2004/54/EC. 

 

Problematika bezpečnosti silničních tunelů 

KREPELKA F., ZÁHORANSKÝ G. a KOL. Tunely. Košice, Edičné stedisko AMS,       

F BERG, TU v Košiciach, 2006. ISBN 80-8073-591-3. 

 

Kniha se věnuje komplexně stavbám silničních tunelů. Najdeme v ní kapitoly o geodetických 

průzkumech, projektování, způsobech ražení tunelů, organizaci, právním rámci správy a 

provozu stavby. Pro zpracování diplomové práce jsou nejdůležitější části o technologickém 

vybavení, o požární bezpečnosti a o problematice větrání tunelů. Tyto části jsou také 

doplněny přílohami, které se zabývají evakuací osob, výpočty potřeby vody, sil a prostředků 

na hašení. 

 

JANOTA A., PŘIBYL P., SPALEK J. Analýza a řízení rizik na pozemních komunikacích, 

Tunely na pozemních komunikacích a na železnici. Praha, BEN – technická literatura, 

2008. ISBN 80-7300-214-0. 

 

Nově publikovaná kniha se zabývá paralelně bezpečnosti silničních a železničních tunelů.  

Obsahuje kapitoly o nehodách, které se odehrály v minulých letech, o metodách analýz rizik, 

bezpečnostních systémech, řízení a koordinaci sytému IZS, přepravě nebezpečných věcí 

v tunelech, požární bezpečnosti tunelů, atd.. Tento výtisk je jediným celkovým shrnutím 

problematiky bezpečnosti v tunelových stavbách publikovaný v českém jazyce. 
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D’ALESSIO CH., MATARASE F., NERI I. Tunnel accident data and review of accident 

investigation methodologies. SafeT, 2005. 

Dokument se zabývá nehodami v silničních tunelech na pozemních komunikacích a jejími 

metodami vyšetřování. Listina obsahuje důležité data o nehodách a o údajích silničních 

tunelů. Snaží se najít vztah mezi příčinami nehod a charakteristikami tunelu. 

Právní rámec zabezpečení silničních tunelů 

Evropean Agreement concenting the internacional carriage of dangerous goods by road. 

UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2006. ISSN 1801-0393. 

Toto mezinárodní dohoda platná v zemích EU ukládá podmínky pro přepravu nebezpečných 

věcí po silnicích. Upravuje jakým způsobem je možné zboží přepravovat. Klasifikuje věci 

podle tříd nebezpečnosti a určuje jejich značení a požadavky na obaly. V nejnovějších 

oddílech ADR stanovuje povinnosti příslušných orgánů určit kategorii tunelu pro přepravu 

nebezpečných věcí. Jednotlivým látkám přiděluje kód, který určuje ve které kategorii tunelu 

může být látka přepravována.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních požadavcích pro 

tunely na  transevropské silniční síti. Červen, 2004.  

Směrnice stanovuje minimální vybavení tunelů na transevropské silniční síti s ohledem na 

jejich délku a hustotu dopravy. Především klade požadavky na bezpečnostní opatření, aby 

míra ohrožení osob, majetku a ŽP byla při mimořádných událostech co nejnižší. Poukazuje na 

bezpečnostní charakteristiky tunelů, které mají být brány v vahu pro systematické budování 

bezpečnostní infrastruktury. Směrnice rovněž vymezuje povinnosti osob dotčených zajištěním 

bezpečnosti. 

 

Projektování tunelů pozemních komunikací - ČSN 73 7507. Praha, Český normalizační 

institut, 2006. 

Přepracované vydání normy navazuje na Evropskou směrnici 2004/54/ES řeší navrhování a 

varianty tunelů a specifikuje bezpečnostní stavební úpravy, požadavky na větrání a další 

technologické vybavení. V oblasti požární ochrany stanovuje požadavky na bezpečnostní 

značení, EPS, spojovací a dorozumívací zařízení, požární odolnost stavebních konstrukcí, 

větrání tunelu atd.. 
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1 ROZBOR UDÁLOSTÍ MINULÝCH LET 

Zjišťování příčin fatálních mimořádných událostí (dále jen MU), které se odehrály v minulých 

letech v silničních tunelech a jejich rozbor je velmi důležitou procedurou, pro vývoj 

bezpečnostních opatření. Cílem je vyvozenými nařízeními z MU maximálně eliminovat 

sociální, ekonomická a ekologická rizika, která jsou spojena s provozem těchto staveb. 

Zvýšení bezpečnosti lze realizovat vhodným technickým, technologickým a organizačním 

zajištěním. Povinnosti provádět systematické vyhodnocení nehod vyplývá se Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních požadavcích pro tunely na 

transevropské silniční síti. Závazek předpisu je platný v zemích EU, tedy i v ČR. Analýzami 

původu nehod a metodami vyšetřovacích postupů  se zabývá lit. [29]. Významná kapitola 

obsahuje informace o více než 200 nehodách v silničních tunelech.  

Nejzávaznějších havárie se odehrály v alpských silničních tunelech a iniciovaly potřebu 

zabývat se otázkou bezpečnosti i v této oblasti. K rozsáhlosti následkům MU přispívá 

skutečnost, že účastníci silničního provozu jsou posíláni do uzavřeného prostoru. V těchto 

místech jsou šance na jejich záchranu mnohem menší než na volném prostranství. Což je 

způsobeno sníženími možnostmi úniku osob, obtížnější orientací, panikou a samotným 

charakterem MU. 

Nehody v tunelech při kterých vznikl požár nebo došlo k výbuchu měly na svědomí nejvyšší 

počet lidských životů. K rozsáhlému úniku toxických látek naštěstí v minulosti nedošlo. Při 

požáru nedochází vlivem uzavřeného profilu k přirozenému odvodu tepla a kouře. Značného 

vývinu zplodin hoření je dosaženo při rozšíření ohně na další automobily, nebo při hoření 

nákladních automobilů, obzvlášť pokud přepravují nebezpečné věci (dále jen NV). 

Působením kouře jsou ohrožení uživatelé tunelů i ve značných vzdálenostech až několika set 

metrů. K udušení osob zplodinami hoření z požáru došlo v tunelech Gotthard, Fréjus a pod 

horou Mont Blanc.  

Pokud dojde k výbuchu NV v tunelu, ať přímo nebo po předchozím požáru jsou ohroženy 

všechny osoby nacházející se v tunelu. Netragičtější událost se odehrála v Afghánském 

podzemním díle Salanga po nárazu civilního cisternového automobilu do protijedoucího 

vojenského vozidla. Výbuch NV byl registrován také v Tauernu. Podrobnější informace o 

nehodách pocházejí z výzkumných zpráv např. [10], webových stránek [9], knihy [13] a jsou 

uvedeny níže. 
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1.1 Požár kamionu v tunelu pod Mont Blancem 

Silniční tunel pod Mont Blancem spojuje Francii s Itálií v délce 11.6 km a vede pod  nejvyšší 

horou Evropy. Šířka tunelu je 8,6m (vozovka 7m – dva protisměrné jízdní pruhy 3,5m). 

Každých 500m je nouzový záliv (celkový počet 36). Maximální rychlost v tunelu 70 km/h, 

minimální 50km/h. Z italské strany je 1km dlouhý úsek 3% stoupání. Ze strany Francie je 

4km stoupání 6%. Viz. obr. 1. 

 

 

 

Obr. 1: Silniční tunel pod Mont Blancem  [9] 

 

1.1.1 Data o události 

Dne 24. března 1999 začal hořet v tunelu kamion, který byl plně naložen margarinem a 

moukou. Příčina požáru nákladu kamionu nebyla objasněna. Následkem požáru bylo 

usmrceno 39 osob na příjezdové straně z Francie, protože došlo ke zvýšení výkonu 

ventilačního systému na italské straně a toxické zplodiny byly hnány ventilačním systémem 

na auta, které zastavila z francouzské strany před hořícím kamionem. Příčina zvýšení výkonu 

ventilace není známa. Existují tři teze. Buď se jednalo o omyl operátora při manipulaci, snahu 

přivést čerstvý vzduch, nebo technickou nemožnost vypnutí ventilace. Záchranářským vozům 

přijíždějícím z této strany byl znemožněn účinný zásah, při kterém bylo zraněno 14 hasičů, 

jeden z nich zranění podlehl. Na straně Itálie nebyla ohrožena žádná vozidla. 
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1.1.2 Negativní faktory tragických následků 

� nesprávné vyhodnocení situace a spuštění ventilačního systému na italské straně 

� selhání komunikace mezi italskými a francouzskými operátory tunelu 

� obousměrný tunel tvořený jednou troubou  

� teplota požáru dosáhla až 1200 ºC 

� 4 km úsek stoupání tunelu (6%) na francouzské straně 

� přítomnost a podíl těžkých nákladních vozidel 

 

1.1.3 Přijatá opatření 

Pro zvýšení bezpečnosti byla přijata následující opatření [10, 13]: 

 

� zabezpečovací systémy musí být řízený pouze z jednoho řídícího centra 

� je nutné vybudovat úkryty pro posádky uvězněných vozidel v případě požáru 

� je nutné budovat jednosměrné silniční tunely 

� dlouhé silniční tunely se musí vybavovat dostatečným počtem hydrantů 

� dlouhé tunely musí být vybaveny dostatečným počtem zařízení pro spojení s operátory 

řídícího centra tunelu 

� ventilace musí být budována tak, aby v případě požáru snižovala zakouření ve 

spodních partiích tunelu 

� operátoři dlouhých tunelů musí mít pod přímým velením záchranářské družstvo 

v tunelu vybavené speciálním vozem umožňujícím první pomoc při hašení požáru i při 

poskytování první pomoci   

 

1.2 Tauernský tunel 

Je dlouhý 6,4 km alpský tunel, který je tvořen jednou tunelovou troubou s provozem v obou 

směrech. Jeho šířka je tunelu je 9,5m (vozovka 7,5m – dva protisměrné jízdní pruhy 3,75m). 

Celý tunel je větrán systémem podélné ventilace. 

 

1.2.1 Data o události 

Dne 29. května 1999 došlo k vážné dopravní nehodě nákladního automobilu, který  vezl 

kosmetické přípravky (parfémy, krémy, tyčinky na rty, deodoranty a jiný vysoce hořlavý 
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materiál).  Automobil narazil do vozidel, které stály u vjezdu do tunelu. Za ním poté zastavily 

čtyři osobní vozy a do nich následně najel další nákladní automobil, kterému se nárazem 

prorazily nadře s benzinem. Benzin vytekl pod havarované osobní vozy a nákladní automobil 

a vznítil se. Požárem byly usmrceny čtyři osoby a následným výbuchem nákladu 

kosmetických výrobků 5 osob. Ekonomické ztráty dosáhly výše cca 35 mil Euro, vznikly 

v důsledků ztrát na mýtných branách. Nutné podotknout, že vozidla stála před tunelem 

v důsledku nehody, které se stala 2 hodiny před vážnou nehodou s následným požárem a 

vytvořily kolonu dlouhou několik kilometru.  

 

1.2.2 Negativní faktory následků 

� intenzita dopravy 

� dopravní kongesce 

� přítomnost a podíl těžkých nákladních vozidel 

 

1.3 Gotthardský tunel 

Dálniční tunel dlouhý 16,7 km a je tvořený jednou tunelovou rourou, ve které je veden provoz 

v obou směrech. Úniková cesta je vedena souběžně ve vedlejší samostatné tunelové rouře, 

která je větrána odděleně od hlavního tunelu s nímž je propojena únikovou chodbou každých 

250 m. Nouzové zálivy jsou od sebe vzdáleny 750m. Šířka tunelu je 9,2m. Viz. obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2: Řez silničním tunelem Gotthard [9] 
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1.3.1 Data o událostech 

Dne 24. října 2001 došlo k dopravní nehodě kamionu a následnému požáru. Intenzitu požáru a 

značný vývin zplodin hoření zvyšovaly převážené pneumatiky. Požár se rozšířil na další vozy 

a došlo ke zřícení stropu v délce 200m. Při katastrofě bylo usmrceno 11 lidí a došlo 

k vysokým ekonomickým ztrátám.  

 

1.3.2 Negativní faktory následků 

� intenzita dopravy 

� délka tunelu 

� vysoký počet nehod v tomto tunelu 

� přítomnost a podíl těžkých nákladních vozidel 

 

1.4 Další poznatky o nehodách v tunelech   

Kompletní přehled o nehodových událostech je uveden v dokumentu [29]. Cílem tohoto 

dokumentu je s nasbíraných dat z internetu a médií poskytnout informace o příčinách nehod, 

jejich následních a metodách vyšetřování. Důležité je také hledání vazby příčina nehody 

(zdroj) a charakteristika tunelu (délka, počet tunelových trub, intenzita dopravy, profil apod.), 

ze které lze vyvodit opatření za účelem zvýšení bezpečnostního managementu. Z listin je 

nutné uvést následující data. 

 

1.4.1 Nejtragičtější nehoda v silničním tunelu Salang 

Dne 11. ledna 1982 došlo v silničním tunelu Salang Afganistanu k nárazu civilní cisterny 

převážející 33.000 litrů petroleje do vojenského nákladního automobilu a následnému  požáru 

a explozi. Dle zdroje [29] bylo usmrceno více než 400 osob. Literatura [13] uvádí, že počet 

obětí byl 1.000 – 2.700. Tunel byl dlouhý 2.600m. Další charakteristiky tunelu a podrobnosti 

o nehodě nejsou známy 

 

1.4.2 Příčiny nehod 

K nejčastějším příčinám nehod dochází z důvodu selhání lidského činitele. Riskantní a 

nebezpečný způsob jízdy řidičů vede často ke srážce automobilů. Havárie mohou vyvolat 
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sekundární událost (požár, výbuch) vedoucí k rozsáhlejším následkům. Jiným hojným 

důvodem excesů v tunelech je technická závada na vozidlech a následný požár.  

 

1.5 Závěr kapitoly 

Z porovnání statistik dopravních nehod v tunelech a mimo tyto stavby na 1km vyplývá, že 

počet dopravních nehod je na „běžných“ pozemních komunikacích mnohem vyšší než 

v tunelech. Je to dáno absencí křižovatek, malého vlivu počasí, pozornější jízdou řidičů při 

průjezdu, viditelností apod.. Následky událostí v tunelech jsou však mnohem vyšší, což 

způsobuje právě jeho uzavřený prostor a atypické podmínky uvnitř tunelu. V tomto prostředí 

dochází k nejvyšším ztrátám na lidských životech při požárech a výbuších. Bylo proto nutné 

zavést po tragických událostech v minulosti vhodná bezpečnostní opatření. Požár v tunelu pod 

Mont Blancem byl původcem vzniku nové právní úpravy: „Směrnice Evropského parlamentu 

2004/54/EC o minimálních požadavcích pro tunely na  transevropské silniční síti“, která 

zavádí nová sjednocená bezpečnostní opatření. Větší pozornost bylo nutné věnovat také 

přepravě NV, které svým charakterem, při nehodách mohou způsobit extrémně závažné 

následky. Podmínky průjezdu NV tunelem byly nově upraveny v ADR.  Podrobněji se touto 

problematikou zabývá diplomová práce dále. 
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2 BEZPEČNOST V SILNIČNÍCH TUNELECH 

Potřeba určit vhodné zabezpečení silničních tunelů technickými, technologickými a 

organizačními opatřeními vznikla především z následujících důvodů uvedených níže, lit. [13]. 

 

Zvyšující se riziko provozu silničních tunelu v poslední době: 

� většina evropských tunelů byla vybudována podle tehdejších předpisů platných pro 

konkrétní stát, dnes již neodpovídají požadavkům a dopravním podmínkám 

� s rostoucím podílem mezinárodní přepravy a její nedostatečnou koordinací roste riziko 

vzniku nehod v přetížených tunelech z řad „nedomorodých“ uživatelů tunelů, zvýšil se 

také značně podíl těžkých nákladních automobilů 

 

Extrémní ztráty doprovázející dopravní nehody v tunelech: 

� velký počet lidských obětí (viz. kapitola 3) 

� přímé a nepřímé ekonomické dopady způsobené požáry (financování obnovy tunelu, 

ztráty vzniklé uzavřením na mýtných branách)  

� poškození samotného evropského hospodářství (zvýšením nákladů na dopravu, 

omezením konkurenceschopnosti, negativní dopady na ŽP, dopady na bezpečnost 

silničního provozu v důsledku delších tras) 

 

Po tragických nehodách si evropské komise vytyčila cíl zabezpečit silniční tunely na 

transevropské silniční sít ve dvou krocích. Nejdřív bylo nutné co nejrychleji stanovit 

minimální závazné standarty, které by zabezpečily vysokou úroveň bezpečnosti uživatelů. Ve 

druhé dlouhodobější fázi byla potřeba vytvořit jednotný přístup k bezpečnosti a jejím 

oceňování. 

 

Na zvyšování zajištění tunelových staveb se zle dívat s několika úhlů pohledů: 

� zajištění bezpečného řízení dopravy, zajištění řízení technologií tunelu 

� eliminace možnosti vzniku mimořádných událostí (prevence), snížení následků 

vzniklé události (represe), opatření pro likvidaci následků události 

� zabezpečení na základě rizikových faktorů  

� bezpečnost při běžném provozu, při dopravních excesech, při dopravních 

nehodách, při rozsáhlých mimořádných událostech 

� jednotlivé bezpečnostní prvky 

� osoby podílející se na bezpečnosti silničních tunelů 
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2.1 Vybavování tunelů 

Navrhnout konkrétní řešení tunelové stavby včetně bezpečnostních opatření je velmi složitou 

záležitostí. Vychází z  následujících poznatků. K nejčastějším příčinám dopravních nehod 

dochází k vůli riskantnímu a nebezpečnému způsobu řízení dopravních prostředků, nevhodně 

řešené infrastruktury, nesprávnému provozu tunelu, poruchám vozidel a problémy 

s nebezpečnými náklady apod.. Je proto nutné zavádět především preventivní opatření ale i 

opatření pro snižování následků. 

Postup návrhu silničních tunelů vychází především z normativních požadavků. Např. v ČR z 

ČSN 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací. Tato národní norma dělí silniční 

tunely do kategorií bezpečnosti TA, TB, TC v závislosti na délce a intenzitě dopravy. Pro 

každou skupinu bezpečnosti poté stanovuje požadavky na vybavení a řešení tunelu. Obdobné 

nároky klade Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních 

požadavcích pro tunely na  transevropské silniční síti (dále jen směrnice). Minimální 

požadavky na kategorie tunelů dle směrnice jsou uvedeny v příloze č. 1. na konci diplomové 

práce. Ve směrnici je formulován článek, o předepsaných bezpečnostních opatřeních, ale 

povoluje použití jiných opatření na základě analýz rizik. Rozbory rizik určující zabezpečení a 

přitom vycházejí z posuzování všech aspektů, které jsou složeny z infrastruktury, provozu, 

uživatelů a vozidel. Konkrétně je třeba brát v úvahu parametry tunelů uvedené ve směrnici 

[3], článku 1.1.2. např.: délka tunelu, počet tunelových trub, typ konstrukce, apod.. 

Tunelové stavby lze tady navrhovat exaktně i metodou expertního návrhu na základě 

zkušeností. Exaktně se tunely navrhují dle standartů, je nutné však podotknout, že vybavení 

musí sjednoceno pro součinnost s dalšími subsystémy. Musí být tedy využity další metody 

pro zajištění bezpečnosti. 

  

2.2 Zajištění bezpečného řízení dopravy, zajištění řízení technologií tunelu 

Pro zajištění plynulého a bezpečného silničního provozu a samotné v tunelové stavby musí 

být tunel vybaven různými technologiemi a technickými zařízením. Tyto instalované 

prostředky jsou sestaveny z jednotlivých systému (ventilace, řízení dopravy, osvětlení), které 

jsou vzájemně propojeny. Tzn., že například spolupracuje dopravní systém (počítání aut) ze 

systémem ventilace. Výkon ventilace je tedy závislý na počtu a druhu projíždějících vozidel. 

Jednotlivé systémy musí zajišťovat požadovanou cílovou funkci a jsou označovány jako 

telematické. Jsou tvořeny telekomunikačními prostředky a nástroji informatiky . Lit. [5]. 
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Pro zabezpečení efektivní součinnosti systémů je nutné propojit celou jejich soustavu do 

řídicího systému CT (obr. 5), který na základě vyhodnocení monitorovaných veličin vydává 

řídící pokyny na zařízení. 

Některé tunely mají své řídící centrum řízené dispečerem. Vlastní řídící centrum pro kratší a 

málo vytížené tunely není ekonomické a tak se řízení a monitorování několika tunelů na 

oblastní úrovni soustřeďuje do jednoho dispečinku řízení dopravy GT a řízení technologie 

GA. Tento dispečink nemá trvalou obsluhu a je používán jen při opravách, údržbě a MU 

v tunelu. Dispečink GG pracuje na úrovni celostátní nebo celoměstské. Na úrovni 

celoměstské integruje řídící systém města a tunelu a může uzavřít v případě nehody v tunelu 

příjezd již na příjezdech z křižovatky. Na celostátní úrovni může řídit systém GG více 

dálničních tunelů najednou. 

Z následujícího obrázku je patrné propojení a řízení jednotlivých systémů a jejich úrovně 

řízení. Návrh řízení tunelu vychází z norem. Některé systémy se navrhují velmi obtížně a pro 

jejich řízení nejsou jednoznačné stanoveny pravidla. 
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Obr. 3: Řízení systému dopravy a technologie tunelu [5] 

2.3 Preventivní a represivní opatření 

Prvotním cílem, který se dá zajistit již ve stádiu projektování stavby je preventivní opatření 

před vznikem kritických událostí, které mohou ohrožovat lidský život, majetek a ŽP. Velký 

význam při předcházení situacím má provozovatel tunelu, který může rozhodovat o použití 
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bezpečnostního vybavení tunelu. V případě vzniku mimořádné události je nutné zajistit, aby 

rozsah události byl co nejmenší a aby byla co nejrychleji poskytnuta pomoc účastníkům 

nehody. V případě požáru, nebo úniku NL tunelu je potřeba zajistit také [13]: 

 

� zabezpečení a snížení následných sociálních, enviromentálních a ekonomických ztrát 

� zajistit co nejlepší možný způsob úniku osob 

� umožnit okamžitý zásah účastníků 

� umožnit rychlé přivolání pomoci 

� zajistit zásah složek IZS 

 

Konkrétní bezpečnostní opatření jsou uvedena v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Bezpečnostní opatření v tunelu [13] 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Omezení rychlosti 
Zákaz změny jízdního pruhu a předjíždějí 
Povrch silnice (větší tření) 
Barevný desing tunelu 

Preventivní opat ření 

Proměnné informační tabule 
Automatická identifikace nehod 
Videodetekce kouře 
Infrasnímače teploty 
Liniové hlásiče požáru 
Senzory toxických látek 
Nouzové osvětlení únikových cest 
Akustické majáčky 
Bezpečnostní telefony 
Signál telefoních operátorů 
Integrace eCall 
Ozvučovací zařízení 
Scénáře pro různé druhy kategorií událostí 
Speciálně vybavená bezpečnostní vozidla 
Možnost automatického zastavení vozidel 
Komponenty odolné požáru 
Povrch komunikace (ne porézní) 
Bezpečnostní zálivy v tunelu a u portálů 
Otáčecí zálivy 

Represivní opat ření pro snížení 
následk ů 

Únikové cesty 
Hydranty, hasicí přístroje 
Sprinklery 
Podélná, příčná a polo-příčná ventilace 
Odsávání kouře 

Represivní opat ření pro likvidaci 
události 

Systém pro udržování stratifikace kouře 



15 

 

2.4 Zabezpečení na základě rizikových faktor ů 

Dalším vhodným způsobem zabezpečení silničních tunelů je zjištění rizikových faktorů, které 

ovlivňují průběh nehod. Rizikové faktory mohou být poté samostatně nebo komplexně 

hodnoceny analýzou rizik. Nebo naopak na základě analýzy mohou být stanoveny požadavky.  

Rizikové faktory byly sestaveny do tabulek se sběru dat o našich tunelech ing. Smolíkem 

[11]. Berou v úvahu hlavní konstrukční parametry, technické vybavení, organizační 

zabezpečení a statistické údaje vybraných událostí. 

 

 

 

Tabulka 2: Rizikové faktory konstrukčních parametrů tunelu [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název  podskupina vozidla rok 

  řídká <vozidel/km a rok 
hustota provozu střední vozidel/km a rok 

  dlouhá >vozidel/km a rok 
  1 min. 2 jízdní pruhy, obousměrný 

počet tunelových trub 2 každý směr jedna trouby 

počet dopravních pruhů   
vysoká hustota více pruhů pro každý 

směr 
šířka dopravního pruhu   min. 3,5m 

průjezdná výška rovný strop/kulatý min. 3,5m 
rozšíření pruhu u portálů   nižší kolize při vjezdu/výjezdu 

výhybka v tunelu odbočení počet, místo, ve stoupání (klesání) 
  připojení počet, místo, ve stoupání (klesání) 

šířka únikového chodníku   min 80 cm  
zvýšení chodníku   min 15 cm 

výška únikového chodníku   min 2,2m 
propojení souběžných 

tunelů pro chodce počet, příčný, profil délka, kapacita 
  pro průjezd vzdálenost (pro chodce min 250m) 

odstavné výklenky   počet, délka, vzájemná vzdálenost 
druh vozovky   nad 1000m – betonová 

materiál dopravní značení světelné, odrazové, osvětlené 
  stěny odstín, barvy, matné lesklé 

konstrukce proti oslnění  povrch ostění nehořlavý, neprodukující plyny hoření 

 
protipožární 

izolace tepelná odolnost 

 portály  
zastínění portálů proti oslnění při 

výjezdu  
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Tabulka 3: Rizikové faktory technické vybavení tunelu [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název  podskupina   

výšky vozidla na vjezdu překročení světlé výšky 
opacity  viditelnost v tunelu v m 

podélné prodění vzduchu v m/s 
obsah CO 
obsah NOx 

hlášení překročení koncentrace 

počet vozidel počet/hodina 
rychlost vozidel měření v km/h 

Měření  

námrazy námraza mimo tunel - hlášení řidiči 
v portálu 

Závory  
v tunelu 

automatická sign. překročení výšky, požáru, 
nehodě,  

normální mírné, přímé, zářivkové, výbojkové  
náhradní záložní zdroj Osvětlení 

nouzové oddělené (z vlastních zdrojů) 
provozní 

Systém větrání  
požární 

kapacita normální/požár, podélné-příčné, 
stropem -u podlahy 

telefony umístění, vzdálenost 
radiové telefony bez nebezpečí prohoření kabelů 
mobilní telefony pokrytí uvnitř tunelu 

Nouzové hlášení 

místní rozhlas pokyny z velínu pro všechny uživatele 
v portálech dozor na vjíždějící vozidla 

Kamerový dozor 
v tunelu dozor na nehody a odstávky 

detekce požáru automatické hlášení velínu 
hasící přístroje rozmístění RHP 

hydranty rozmístění, kapacity hydrantů 
Protipožární zajištění 

vodovod  rozvod vody pro hašení 
kanalizace odvod prosakující vody a vody pro hašení Odvod vody 

filtrace filtrace a jímání nebezpečných látek 
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Tabulka 4: Rizikové faktory řízení dopravy [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název podskupina  

dopravní policie řídí dopravu uvnitř i mimo 
sídlo vzdálenost od tunelu 

vybavení místa řízení telefon, rádio, vrtulník apod. 
útvar řízení dopravy 

provozní doba hodin za den 
dopravní značky stabilní, příkazy normální, osvětlené, světelné, odrazové 

dopravní trasa zvýrazněné dopravní značení příjezdu 
vjezd do tunelu řazení osobní vozy kamiony světelná signalizace 

v tunelu omezení rychlosti, odstupy 
standartní příkazy, informace 

jízda v pruzích povolení jízdy v pruzích 
omezení průjezdů 

dopravní značky 

zákaz průjezdů nebezpečný náklad 
stabilní 

proměnlivé před vjezdy a na trase informační tabule 
objízdné trasy objízdné trasy při uzávěře 

zamezení chybného 
nájezdu 

zátarasy, konstrukční 
úpravy zábrana vjezdu do tunelu v protisměru 

 

 

Tabulka 5: Rizikové faktory řízení provozu [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název  podskupina   

název provozovatele 
adresa provozovatele 

identifikace provozovatele, popř. 
odpovědné osoby 

místo řízení provozu odpovědný vedoucí provozu 
provozovatel 

místo řízení údržby odpovědný vedoucí služby 
vybavení místa řízení umístění, vybavení velínu 

provozní doba provozní doba řídící skupiny 
provozní řád existuje, přístupnost 

tunelová kniha existuje, zápisy nehod 
evidence přerušení provozu zápisy přerušení provozu 

provoz 

havarijní plán standartní postupy při havárii 
útvar řízení dopravy spojení s dopravní policií 

ZZS přivolání ZZS spojení mimo tunel 
IZS rychlá informovanost IZS 

školení personálu pravidelná školení školení záchranného týmu velínu 
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Tabulka 6: Rizikové faktory záchranného systému [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název skupina komentář 

adresa řídící složky odpovědný velitel 
spojení pro vyhlášení alarmu rádio, telefon, přímá linka 

dojezdový čas čas do počátku zásahu v min. 
nástupní plochy dosažitelnost místa nehody 

IZS 

náhradní přístupy k portálům přednostní přístup k portálům 
cvičení školení   cvičné poplachy a školení týmu 

 

 

 

Tabulka 7: Statistické údaje možných škod v tunelu [9] 

Rizikové faktory tunelové stavby 
název  podskupina komentář 

pohonné hmoty 
porucha 

dopravní nehoda 
počet zastavení rok 

požár 

viník: řidič, technická závada, atd. 

statistika počet požárů/rok 
klasifikace požáru rozsáhlý, malý střední, velký, velmi velký požár 

doba likvidace požáru v hodinách 
počet zraněných počet zraněných rok 

počet usmrcených počet úmrtí/rok 
na majetku účastníků 

vyčíslení škod 
materiální škody 

dálka omezení 
druh poruchy 

omezení provozu 
délka omezení 
druh poruchy 

poruchy technologie tunelu 
zastavení provozu 

délka zastavení 
 

 

 

2.5 Bezpečnost při provozu, dopravních excesech, dopravních nehodách a MU 

Všechny provozní stavy popisuje TP 154 [6]. Při běžném provozu, pokud není systém řízen 

automaticky, řídí a ovládá dispečer tunelu jeho vybavení dle pokynu provozního a dopravního 

řádu za standartního režimu. Pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu je nutné 

poskytovat jeho účastníkům zákazy a příkazy. Pro vydání konkrétních zákazů a příkazů slouží 

proměnné dopravní značky, informační cedule a další signalizační zařízení. Řidiče jedoucí do 

tunelu je zejména důležité informovat o minimálních potřebných rozestupech, minimální a 
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maximální rychlosti v jízdním pruhu, zákazu vjezdu do tunelu, zákazu vjezdu do tunelu pro 

nebezpečné náklady, o zákazu předjíždění apod.. 

Pokud dojde k dopravní nehodě, zastavení vozidla nebo dopravní kongesci. Je nutné, aby 

dispečer vykonal nutná opatření zejména pro poskytnutí pomoci, přivolání policie a také pro 

zamezení vzniku následných škod, nebo opatření k obnově standartního režimu. Lze pro to 

využít proměnné dopravní značky a signalizace. Dispečer musí také postupovat dle 

bezpečnostní dokumentace a postupuje v souladu s Řádem pro zvláštní režim, Dopravním  

řádem a Operativními kartami dispečerů. V těchto případech není nutné tunel uzavírat.  

Při požáru a rozsáhlé MU přejde řízení do mimořádného režimu nebo havarijního režimu a 

tunel musí být uzavřen, pokud je takovým zařízením vybaven. Události při havarijním režimu 

jsou rozsáhlejší a je ohroženo okolí stavby popřípadě ŽP a je nutné následné uzavření tunelu 

na dlouhou dobu. Jsou také vyžádána velmi speciální opatření pro obnovu provozu. Dispečer 

musí umět precizně vyhodnotit situaci a ovládat bezpečnostní zařízení (ventilaci, uzavírání, 

předávání informací IZS, pokyny pro evakuaci), aby došlo co k nejmenším ztrátám. Řídí se 

Řádem pro mimořádný nebo Řádem pro havarijní režim. 

 

2.6 Jednotlivé bezpečnostní prvky 

V následující podkapitole budou popsány jednotlivé bezpečnostní a provozní prvky tunelu. 

Nutno podotknout, že všechny tunelové systémy nejsou vybaveny všemi uvedenými prvky. 

Povinné vybavení je stanoveno směrnicí a v závislosti na délce a intenzitě provozu v tunelu a 

je uvedeno v příloze číslo 1 na konci diplomové práce. Bezpečnostní opatření je také popsáno 

v lit.[1,3-7].  

 

Evakuační možnosti umožňují v případě MU bezpečný únik osob nebo vozidel do prostředí 

bez nebezpečí. Unik osob je zajištěn únikovými cestami nechráněnými a chráněnými. 

Nechráněné únikové cesty musí umožnit únik z objektu tunelu nebo únik do chráněné 

únikové cesty, která je oddělena požárně dělící konstrukcí a uzávěrem. Chráněná úniková 

cesta může být provedena jako spojovací chodba mezi dvěma tunelovými rourami, nebo 

spojovací chodba mezi další únikovou rourou, nebo jako druhá roura. Úniková cesta musí 

splňovat normativní požadavky (dostatečná délka, šířka, čas úniku). Dalšími možnostmi 

evakuace je využití nouzových pruhů, nouzových zálivů, otáčecích zálivů a dalších 

bezpečnostních ploch a úprav. 

 



20 

Dopravní systém automaticky umožňuje rychlou a spolehlivou identifikaci dopravního excesu 

pro zmírnění následků dopravních nehod. Jako preventivní opatření se instalují proměnné 

dopravní značky a informační tabule. Tyto prostředky přizpůsobují parametry dopravy 

momentálním podmínkám (omezení rychlosti, zákaz předjíždění, zákaz změny jízdního 

pruhu)  

 

Osvětlení je instalováno pro zajištění zrakové pohody pro orientaci uvnitř stavby v denní i 

noční době. V tunelu je budováno provozní a nouzové osvětlení. Taktéž musí být osvětleny 

zásahové a únikové cesty. Provozní osvětlení je rozděleno do několika pásem, aby byl 

zajištěn plynulý přechod z jednotlivých světelných prostředí (prostředí přibližovacího pásma, 

mezního pásma, přechodového pásma, vnitřního a výjezdového pásma). Osvětlení musí taktéž 

splňovat normativní požadavky. Nouzové osvětlení nechráněných únikových cest je 

instalováno maximálně 0,8 m nad úrovni povrchu únikové komunikace po obou stranách 

tunelu, tak aby zajistilo orientaci osob i v případě zakouření. Bezpečnostní značky v blízkosti 

únikových východů se symbolem „Únikový východ“ musí být taktéž v prosvětleném 

provedení. Osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest je základem pro umožnění 

záchrany a sebezáchrany osob a musí být navrhnuto v souladu s technickými standarty. 

  

Větrání je budováno buď jako provozní nebo jako požární. Provozní větrání zajišťuje odvod 

výfukových spalin a je řízeno automatickým řídícím systémem na základě informací 

přicházejících z detektorů škodlivin a dopravních detektorů. Při požáru musí větrání zajistit 

odtah zplodin hoření. Dimenzuje se na základě předpokládaných účinků požáru a možných 

scénářů. Nebo na  základě požárních zkoušek. Při tom se klade zřetel na tepelný výkon, vývoj 

teplot, vývoj kouřových zplodin. Součástí odvětrání jsou také pro usměrnění, nebo zamezení 

toku kouře instalovány kouřové klapky a zařízení pro stratifikaci kouře. Podstatný rozdíl je 

mezi podélným a příčným větráním. Podélné větrání je zajištěno ventilátory, které jsou 

umístěny u stropu tunelu a ženou škodliviny, nebo kouřové zplodiny ve směru vedení tunelu. 

Při příčném větrání je ve stropu tunelu vybudován po celé délce odvětrávací otvor, který 

odvádí zplodiny do samostatné šachty. Větrání při požáru musí řídit obsluha.  

 

Systém pro udržení stratifikace kouře zajišťuje stálost vrstev kouře a omezuje jeho 

promíchávání v nižších vrstvách.  
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SOS kabinky jsou základním prvkem bezpečnostního systému a slouží k telefonickému 

spojení mezi uživatelem tunelu a operátorem řídícího centra. Kabinky umožňují spojení 

prostřednictvím tlačítek. V SOS kabinkách se ještě nachází hasící přístroje a evakuační masky 

pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu.  

 

Systém videodohledu umožňuje operátorovi dopravy v reálném čase pozorovat dění v tunelu. 

V případě nehody, požáru nebo jiné události, která muže ovlivnit bezpečnost má operátor 

možnost dávat příkazy dalším zařízením pro mírnění následků situace. Kamery jsou 

rozmístěny tak, aby byl vidět celý prostor tunelu, obzvlášť nouzové a otáčecí zálivy, SOS 

kabinky apod.. Lze je použít i při spolupráci složek IZS. 

 

Rádiové a komunikační zařízení. Poslouchání stanic oživí monotónnost při jízdě. Radiové 

spojení taktéž umožní složkám IZS komunikaci v případě zásahu, spojení se servisními 

složkami. Komunikační zařízení umožní v případě evakuace vydávat pokyny pro osoby 

nacházející se uvnitř tunelu.  

 

Signál telefonních operátorů v tunelu zajistí předání informací o mimořádné události nebo 

problému v tunelu. Možnost použití mobilních telefonu je však mnohem jednodušší, než SOS 

kabinek. Informace bude pravděpodobně předána nejdříve operačnímu středisku IZS. Signál 

telefonních operátorů by měl také umožnit funkci eCall (automatické hlášení o nehodě).  

 

Ozvučovací zařízení umožní v případě vydávat pokyny pro osoby nacházející se uvnitř tunelu 

a v případě mimořádných stavů, kdy vozidla stojí nebo pomalu pojíždějí. Hlášení příkazů 

musí být srozumitelné. Lze jej využít i při MU v případě evakuace osob. 

  

Identifikace požáru zajišťují lineární hlásiče požáru, neboť je nutné hlídat dlouhý podélný 

prostor a bodové hlásiče vyžadují pravidelnou údržbu a zkoušky. Hlásiče pracují na různých 

principech identifikace změn fyzikálních veličin. V případě požáru hlásí jeho vznik 

signalizací v ohlašovně požáru, která zajišťuje přivolání JPO.  

 

Videodetekce kouře je dalším možným způsobem identifikace požáru a „dabluje“ tak ostatní 

zařízení, což zvýší možnost včasnosti zásahu. 
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Hasicí zařízení je instalováno v tunelu pro prvotní zásah na vznikající požár. Většinou požáru 

lze hasícími přístroji nebo pomocí hydrantů bez problému likvidovat a může se tak zamezit 

rozsáhlým ztrátám. 

 

Řídící systém musí zajišťovat součinnost všech tunelových subsystémů integrací do jednoho 

řídícího celku. Systém musí být dostatečně bezpečný. Bezpečnost hardwaru je docílena jeho 

zálohováním. Programy jsou vybaveny stabilním operačním systémem, robustní a přehlednou 

aplikační bází bez hazardu a neošetřených stavů. Spolehlivost systému je ještě zvýšena 

použitím vyšších řídicích stanic, které mohou pracovat paralelně. 

 

Napájecí soustava musí mít nezávislé napájecí záložní zdroje a musí zajistit nepřerušenou 

dodávku elektrické energie. Na bezpečnost zajištění dodávky proudu má vliv provedení a 

vedení kabelů. 

 

Drenážní systém musí umožnit odvod nebezpečných látek, které se mohou v tunelu 

vyskytnout. Bývá řešen i tak, že v případě zamezuje šíření ohně kanálkem. Kanálky mohou 

být také svedeny do dostatečně nadimenzovaných havarijních jímek. V případě, že je 

povolena přeprava nebezpečných látek. 

 

Organizační opatření má zásadní vliv na bezpečnost tunelu. V každém tunelu musí být 

vedena příslušná bezpečnostní dokumentace. Druhy dokumentace jsou uvedeny v kapitole 

2.8. Požadavky na dokumentaci jsou blíže specifikovány ve směrnici. Směrnice také 

stanovuje požadavky na orgány související z bezpečností, složky IZS a dispečery tunelu. 

 

Stavební řešení má vliv na vznik dopravní nehody. Při zkoumání možnosti nehod je nutné 

brát v úvahu tyto aspekty: Velikost směrových oblouků, křivolakost trasy, podélný spád, 

odstavné pruhy, nouzové a otáčecí zálivy, přípojky a odbočky v tunelu, střídání světla a tmy, 

hodnocení rozhledových možností. 

 

Charakteristiky dopravního proudu mají taktéž vliv na vznik DN. Při zkoumání dopravního 

proudu je nutné  brát v úvahu: Průměrnou intenzitu dopravy za 1h nebo 24h. Existenci 

křižovatkového úseku v tunelu a poměr odbočujících vozidel, počet a šířka jízdních pruhů, 

délku a poměr stoupání. 
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Zařízení pro zastavení dopravy může být zajištěno světelnými signály nebo mechanickými 

zábranami. Zařízení slouží k zastavení dopravy v případě mimořádných stavů. Mechanické 

zábrany jsou účinnější neboť i se stávalo, že i přes uzavírku světelnými signály červenými 

světly stůj řidiči nerespektovali. 

 

Zařízení identifikace NL je speciální čtecí zařízení UN a kemlerova kódu a zjistí druh a 

povahu přepravovaných NV a informace předá do řídícího centra tunelu. 

 

Povětrnostní senzory složí jako preventivní opatření ke včasnému zjištění možného nebezpečí 

počasí. Mohou být instalovány senzory pro měření námrazy, viditelnosti, síly a směru větru. 

Řídící systém může poté vydat informaci prostřednictvím informačních tabulí pro uvědomění 

řidičů. Systém taktéž může přijmout vydat příkaz například ke snížení rychlosti.  

  

Dopravní detektory mají za monitorovat dopravní proud a mají nezastupitelný význam pro 

identifikaci dopravních excesů. Detektory měří intenzitu dopravy, rychlost vozidel, kategorii 

vozidel, délky front vozidel,  zastavení vozidel, dopravní nehodu atd.. 

 

Reflexní elementy jsou „dopravní knoflíky“ se zabudovanými svítícími diodami vyčnívající 

cca 10 mm nad povrch vozovky.  Tyto segmenty jsou ovládány řídícím centrem. Mají 

zaručovat viditelnost v denním světle až na vzdálenost 100m. Tyto elementy jsou 

preventivním opatřením zvyšují viditelnost okrajů jízdních pruhů. Mohou být taktéž použity 

při přesměrování dopravy v případě přechodných změn. 

 

Komponenty odolné požáru jsou zabudovány pro snížení ekonomických ztrát na samotné 

stavbě, k zabezpečení evakuace osob a jejich bezpečnému pobytu ve vedlejším požárním 

úseku, k zajištění  potřebné dodávky elektrické energie při požáru atd.. 

 

Povrc komunikace musí zajišťovat dostatečné tření s pneumatikou. Vyšší koeficient tření 

podstatně snižuje možnost smyku a zkracuje brzdnou dráhu vozidla. Pneumatika na ledě má 

koeficient tření 0,1 – 0,2; na asfaltu 0,5; na dlažbě 0,6 – 0,7; na betonu 0,7 – 0,8. Lit. [23]. 

 

Infrasnímače teploty jsou instalovány před vjezdem do tunelu. Detekují přehřátou motorovou 

část vozidla nebo přehřátý brzdový systém. Včasnou detekcí lze s dostatečným předstihem 
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předat informaci do řídícího centra a  zakázat vjezd vozidlu do tunelu, nebo předem se 

připravit na možné nebezpečí. 

 

Barevné provedení je preventivním opatřením, které při správném barevném provedení stěn, 

vozovky a portálů tunelu se podstat ně snižuje možnost vzniku dopravní nehody. 

 

2.7 Osoby podílející se na bezpečnosti silničních tunelů 

Zvyšování bezpečnosti v tunelech nespočívá jen v komplexním technickém vybavení a 

organizačního zajištění, které podstatně snižuje pravděpodobnost DN, ale také v poučení 

osob, které se podílí na účasti provozu v tunelu. Drtivá většina DN je způsobena především 

selháním lidského faktoru neboli neadekvátním chováním člověka [12]. Lidským faktorem 

jsou myšleny psychické a fyzické vlastnosti člověka.  Pochybení můžou být způsobena jednak 

na straně samotného uživatelé tunelu (tj. řidiče motorového vozidla, spolujezdců, atd.), kteří 

svým jednáním způsobí nehodu, nebo také ostatními osobami podílejícími se na provozu 

v tunelu (tj. operátoři technologií a dopravy, dispečeři tunelu, operátor IZS a osoby 

v záchranných týmech). 

 

2.7.1  Uživatel tunelu 

Jak již bylo řečeno největší podíl na vzniku nehod má uživatel a jeho chování. Podrobnému 

rozboru chování řidiče v silničních tunelech a na běžných komunikacích se věnuje literatura 

[12,  16]. Byly provedeny praktické zkoušky chování při řízení automobilu jedoucím tunelem 

i v možných krizových situacích. Tunel byl rozdělen na několik sekcí. Úsek před posledním 

sjezdem ze silnice před vjezdem do tunelu. Další začínal u začátku portálu a končil cca 100m 

v tunelu. Celá dráha samotného tunelu a poslední úsek výjezdu z tunelu. V každé sekci se 

chování při jízdě tunelem svým způsobem liší a může způsobit dopravní nehodu. 

Z provedených experimentů byly zjištěny následující poznatky. 

 

V přibližovacím pásmu je nutné informovat řidiče v dostatečné vzdálenosti před posledním 

sjezdem o přítomnosti tunelu z těchto důvodů. Někteří řidiči před tunelem zataví k vůli pocitu 

naprosté stísněnosti a stresu. Zastavení vozidla k vůli překročené povolené výšce. Zákazu 

vjezdu vozidel přepravující NV. Zpomalení a odvedení pozornosti k vůli neznalosti 

komunikace. 
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V úseku vjezdu do tunelu ovlivňuje chování řidiče především provedení samotného portálu a  

celkový pohled v tomto pásmu na stavbu. Jde především o samotné světelné podmínky a 

provedení desingu. Bylo dokázáno, že ke snižování nehodovosti napomáhá vhodné umístění a 

provedení portálu tak, aby nedocházelo k oslňování řidičů při vjezdu. Vhodné provedení 

kontrastu mezi vozovkou a dalšími plochami. Osvětlení před vjezdem a v tunelu. Rovné 

vedení vozovky z počátku tunelu. Světlejší provedení vnitřního ostění. Luminiscenční značení 

pruhů vozovky. Širší jízdní  pruhy. Umístění a vzhled dopravních značek. 

 

Při jízdě uvnitř tunelu muže uzavřený prostor tunelu navozovat některým řidičům  pocit 

strachu z hrozby nárazu do zdi, špatné možnosti úniku při požáru, snížení možnosti 

úhybových manévrů.  Řidiči jezdí proto blíž u vnitřní dělící čáry a rozptyl řízení je větší než 

na pozemní komunikaci. Viz obr. 4 – 6.  

 

 

Obr. 4: Grafické znázornění odchylky jízdy řidiče v tunelu [21] 

 

 

Obr. 5: Grafické znázornění odchylky jízdy řidiče na volné komunikaci [21] 
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Obr. 6: Grafické znázornění hodnot rozptylů trajektorií při jízdě v tunelu a mimo něj [21] 

 

Pro snížení negativních pocitů, které mohou přispět ke vzniku DN je se provádí různé 

desingnerské a stavební úpravy za zvýšením bezpečnosti provozu. Např. se omezuje použití 

žluté a červené barvy ostění, které vytvářejí pocit přítomnosti požáru. V dlouhých tunelech je 

tunel proveden ve více druhu vnitřního desingu pro snížení pocitu monotónnosti. Používají se 

u stropu tunelu zelené šipky, které naznačují že provoz v tunelu je v pořádku. 

Je nutné také podotknout, že většina řidičů nevěděla jak se zachovat v tunelu při mimořádné 

události. Bylo také vypozorováno, že řidiči jezdí v tunelu blíže za sebou a jsou rozptylování 

sledováním vnitřního vybavení tunelu. V první části tunelu se zaměřují na jízdu v pruhu, ve 

kterém jedou a sledují především značky s údaji o rychlosti jízdy [13]. 

 

Při výjezdu z tunelu jsou řidiči rozptýleni přílišným sledováním značky o rychlosti v jízdě. 

Mohou být oslněni při přechodu do jiného prostředí (světlé prostředí, klimatické podmínky, 

atd.). 

 

Při neobvyklých situacích se řidiči snaží chovat stejně jako na běžné komunikaci. V případě 

poruch se snaží zjistit jejich příčinu a nepostupují v souladu s bezpečnostními pravidly a 

nevyužívají nutná opatření podle, kterých je potřeba postupovat. V případě požáru by většina 

osob dle ankety postupovala v rozporu s doporučením z letáků informačních kampaní dle 

směrnice, z čehož vyplývá, že vedené kampaně nejsou zcela dostatečné. V nejhorších 
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případech by lidé při požáru zůstávali ve vozidlech a vyčkávali, co se bude dít, nebo by 

nesprávným způsobem jeli dále, nebo se otáčeli, což by mohlo vést k dalšímu ohrožení i 

ostatních uživatelů. Je proto nutné řídit evakuaci rozhlasem za pomocí operátora tunelu.  

 

2.7.2 Zamezování neadekvátního chování 

Předcházet nebezpečnému chování v tunelu mají zabezpečit dle směrnice [3] informační 

kampaně, které se týkají bezpečnosti v tunelech. Tyto informační kampaně se vztahují na 

správné chování uživatelů komunikací při příjezdu k tunelům a během průjezdu tunely, 

zejména v případě poruchy vozidla, dopravní kongesce, nehod a požárů. Uživatelé 

komunikací v tunelech jsou informování o bezpečnostním vybavení tunelu a řádném chování 

jeho uživatelů na vhodných místech (například na odpočívárnách před tunelem, u vjezdu do 

tunelů při zastavení dopravy nebo na internetu). 

 

2.7.3 Dispečer tunelu 

Vykonává kontrolu nad tunelem. K předání informací o stavu tunelů ze senzorů slouží 

videovizualizační zařízení, které přenáší obraz z kamer a grafickým znázorněním zobrazuje 

činností systému a dění v tunelu (viz. obr. 7). Dispečer může dostávat podrobné informace o 

dopravním provoze, fyzikálních podmínkách, technologický veličinách, apod..  

 

 

Obr. 7: Kamerové a vizualizační zobrazení informací o tunelu [17] 
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Dohled a vyhodnocování stavů zařízení a jejich ovládání si vyžaduje jejich dokonalou znalost. 

Řízení za běžných provozních stavů se stává rutinou a na postupy a požadavky při řízení při 

MU se zapomíná. Nesprávné vyhodnocení a špatný způsob řízení některých zařízení může 

způsobit opačný efekt a následky události jsou daleko tragičtější, tak jako to bylo v případě 

požáru pod Mont Blancem. Dispečer tunelu proto musí absolvovat řádná školení a cvičení. 

Lze proto využít speciální trenažery, lit. [13]. Speciální nároky by měl být také kladen při 

výcviku dispečerů při přepravě NV.  

 

2.7.4 Účastníci přepravy nebezpečného nákladu 

Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí určit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu 

předvídatelných nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a popřípadě, aby se 

minimalizovaly jejich následky. Musí však ve všech případech splnit požadavky vztahující se 

na ADR a jejich činnost, lit.[2]. Všechny osoby podílející se na přepravě musí dodržovat 

bezpečnostní předpisy pro přepravu NV uvedené v kap. 1.10 ADR. Rizikovým událostem lze 

předejít vhodným školením a kontrolou dodržování přepisů jednotlivých osob podílejících se 

na přepravě NV (plniči, baliči, řidiči, dopravci, příjemci atd.).  

 

2.7.5 Osoby v záchranných týmech 

K osobám, které se obecně podílejí na záchraně osob a majetku lze zahrnout operátory při 

přijímání zpráv, HZS, lékařskou záchrannou službu, PČR a další složky IZS.  Práce 

v záchranných týmech je atypická svou fyzickou a psychickou náročností. Pro zvládání 

extrémně náročných událostí je proto nezbytně nutná provádět pravidelná námětová cvičení, 

aby si členové  těchto týmu zvykli na neobvyklé situace a dokázali je bez větších problému 

zvládat. Provádět pravidelná cvičení v tunelech nařizuje směrnice. Cvičení musí odpovídat 

možným scénářům MU a musí být řádně vyhodnoceny. Celoplošná cvičení mají být 

provedena alespoň 1 x za 4. V mezidobí jsou každý rok pořádána částečná nebo simulační 

cvičení. Z vyhodnocení cvičení se poté stanovují vhodná opatření. 
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2.8 Bezpečnostní dokumentace tunelu 

Dokumentace tunelu musí být vedena a aktualizována dle směrnice, zpracovává jí příslušný 

silniční správní úřad. Dá se říci, že se dělí na několik dílčích oblastí (bezpečnostní 

dokumentace, tunelová kniha, dopravní a provozní řád a řád mimořádného havarijního 

režimu) viz. obr. 8.  Dobré zpracování dokumentace tunelu podstatně zvyšuje jeho 

bezpečnost. Podrobnosti o dokumentaci konkrétní požadavky na způsob zpracování je uveden 

v technickém předpisu TP 154, lit. [6]. 

 

 

 

Obr. 8: Provozní dokumentace tunelu [6,18] 

 

2.9 Bezpečnostní správa 

Pro vybrané tunely je zřízena bezpečnostní správa, která zajišťuje vydávání bezpečnostních 

předpisů aplikovaných na konkrétní tunel. V čele této správy stojí ředitel vydávající směrnice 

pro činnost zaměstnanců v případě vzniku mimořádné události a odpovídající jejich plnění. 

Cílem správy tunelu je technickými a organizačními možnostmi zajistit: 
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� ochranu zdraví lidí, životního prostředí a majetku 

� znalost všech rizik v tunelu 

� dodržování předpisů a nařízení 

� předávání odpovídajících informací 

� prověřování funkce celého bezpečnostního systému 

� organizačně-formální ustanovení bezpečnostní správy 

 

Organizačně je bezpečnost zajištěna normálním řízením, strategickém a operačním. Při 

normálním řízení je provoz řízen většinou operátory tunelu ve velínu zasahováním do 

běžných provozních zařízení. Při události v tunelu se přechází do strategického řízení, kde 

bezpečnost řídí určené osoby. Operátor velínu nebo bezpečnostní tým a je využito zařízení, 

která se používají pro zamezení následků mimořádné události. Pokud nelze zvládnou tímto 

situaci přechází se do operačního řízení a je  nutno přivolat záchranné složky IZS. [9] 

 

2.10 Závěr kapitoly 

Zabezpečení silničních tunelů technickými, technologickými a organizačními opatřeními 

dosáhlo již velmi vysoké úrovně, avšak k dopravním nehodám a jejich tragickým následkům 

bude stále docházet. Většina neštěstí je však zaviněna samotnými řidiči motorových vozidel. 

Konkrétně není dodržován předepsaný způsob jízdy a maximální povolená rychlost. Ze 

statistik pro rok 2006 [26] vyplývá, že počet dopravních nehod po zavedení bodového 

systému v ČR značně klesl. Zamezit překračování maximální povolené rychlosti by mimo 

jiné šlo i poskytnutím informace řidičům o umístění policejního radaru v tunelu, zvýraznění 

dopravních značek, apod.. 

Dokonale zajistit tunel celou řadou technických zařízení by bylo také vysoce nákladné.         

Je nutné proto provést také posouzení efektivnosti vynaložených nákladů ne bezpečnostní 

opatření eventuálně snižovat pořizovací náklady [13]. 

Při vývoji bezpečnostních prvků pru tunely by měla být pozornost věnována zařízení pro 

odvětrávání, osvětlení, zařízením pro identifikaci mimořádných stavů, automatickým 

zařízením pro rychlý přenos informací a spuštění bezpečnostních opatření. 
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3 ANALÝZY RIZIK A HODNOCENÍ BEZPE ČNOSTI 

Tragické požáry v tunelech Mont Blanc, Tauern v roce 1999 a následně Gothart  v roce 2001 

zněmily názor na hodnocení bezpečnosti silničních tunelů. Souběžně probíhala také evropská 

iniciativa, která požadavky na zvyšování bezpečnosti sjednocovala a vyvrcholila vydáním 

evropské direktivy 2004/54/EC. Tato direktiva stanovuje jakými bezpečnostními zařízeními 

se musejí v tunely vybavovat a stanovuje také nutnost provádět analýzy rizik. Pro pochopení 

problematiky je nutné znát základní pojmy nebezpečí, riziko, atd. (kapitola 3.1). Metody 

rizikových analýz nejsou dosud standardizovány a jsou často ovlivněny individuálním 

přístupem hodnotitele. Tohle osobní pojetí může vést k tomu, že tunely budou z hlediska 

bezpečnosti vybavovány v závislosti na přístupu a kvalitě hodnotitele. 

 

3.1 Nebezpečí, riziko, bezpečnost 

Nebezpečí (z anglického slova hazard, danger) je situace nebo stav systému, ve kterém 

existuje určitá předvídatelná možnost nezamyšleného poškození osob nebo fyzických prvků 

systému.  Riziko ( z ang. slova Risk) je poté funkcí pravděpodobnosti realizace nebezpečí a 

velikosti ztrát, lit. [24]. Dalším důležitým pojmem je expozice, který vyjadřuje v jakém 

rozsahu je daný subjekt vystavený působení rizika. V oblasti dopravy jím může být počet 

ujetých kilometrů nebo počet úmrtí na kilometr.  Expozice je nevyhnutelnou podmínkou, aby 

se nebezpečí stalo rizikem a aby vlivem rizika došlo k poškození. Bezpečnostním řízením, 

které je výstupem analýzy rizik, lze snížit potenciální možnost škod. Vztah mezi pojmy je 

patrný z obrázku. 

                

              nebezpečí 
             (Hazard/Danger) 
     expozice nebezpečí 
   (vystavení se nebezpečí) 

Bezpečnost = řízení       rizika 
(Safety =Control of) 

         expozice riziku  
      (vystavení se riziku) 

                  poškození  
 
 
 

        zranění        nemoc       škoda 
 

Obr. 9: Vztah mezi nebezpečím, rizikem, poškozením a řízením bezpečnosti [24] 
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3.2 Obecný postup analýz rizik 

Hodnocení rizik je součástí managementu rizik, která předchází rozhodovacímu procesu 

přijetí nebo nepřijetí rizika. První částí je identifikace nebezpečí (zdrojů, taktéž scénářů) a 

jejich příčin, které mají potenciál způsobit škody ve svém okolí. Součástí prvního kroku je 

také zkoumání bezpečnostních bariér, tedy opatření, které mají zamezit vzniku havárie, nebo 

zmírnit jejich následky. Druhým krokem je pak odhad rizika jednotlivých scénářů a seřazení 

dle míry rizika. Posledním krokem analýz rizik je jejich zhodnocení (risk evaluation). Jedná 

se o tzv. kvantifikaci, tedy vynásobení míry pravděpodobnosti a míry následků scénářů. 

Cílem celé analýzy je na její základě snížit riziko na přijatelnou mez. Pokud riziko není 

přijatelné přidají se do procesu bezpečnostní bariéry ke zmírnění následků, či odstranění 

zdrojů nebezpečí. Hodnocení se provádí do té doby, než je riziko přijatelné. Postup analýzy 

rizik znázorňuje obrázek.  

 

 

Obr. 10: Postup analýzy rizik [24] 

 

3.3 Metody hodnocení rizik pro tunelové stavby 

Provádět hodnocení rizik lze mnoha metodami. Metody byly vyvinuty nejprve pro odvětví 

průmyslu. Jejich přehled popisuje lit. [25]. Později se začaly upravovat a aplikovat i v jiných 

oblastech. Některé postupy zle uplatnit i pro hodnocení bezpečnosti v objektech tunelů. 

Obecně lze v zásadě použít dva způsoby postupu. Přístup podle kvantitativní analýzy rizik 

(QT) a kvalitativní analýzy rizik (QRA). 
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� Kvalitativní analýza rizik se používá  jako první a určí nutnost postupovat i dalším 

způsobem. QL umožní také rychle poukázat na slabé stránky tunelového systému, 

které je potřeba poté podrobně prozkoumat. QL vychází z expertních znalostí 

problematiky a umožňuje identifikovat a popsat nebezpečí, poruchové režimy a 

scénáře. Mnohé metody poskytují i návody na eliminaci rizik. 

� Kvantitativní analýza (QRA) je podrobnější a časově náročnější. Pro umožnění 

postupu musí mít k dispozici velké množství vstupních údajů. QRA je možné určit 

pravděpodobnost a důsledky událostí v měřitelných jednotkách (počet mrtvých, 

finanční škody, velikost zamořeného území).    

 

3.3.1 Check List (QL) 

Check list (CL) je kontrolní seznam, podle kterého se systematicky revidují předem stanovené 

podmínky související ze sledovaným systémem nebo činnostmi, které mohou mít potenciální 

dopad na selhání systému nebo jeho prvku a vznik škod. Struktura seznamu se může měnit od 

jednoduchého seznamu až po složitý formulář. V nejjednodušším CL pro hodnocení 

bezpečnosti v tunelech můžou být uvedeny zařízení a technické prostředky, které jsou 

uvedeny v platných standardech nebo požadavcích povinného vybavení na základě jiných 

podkladů. Při vyhodnocování CL se odpovídá na otázky stylem ANO/NE. Výstupem je poté 

seznam technických prostředků, zařízení a jejich funkcí, které nejsou v souladu s platnými 

standardy.  

 

3.3.2 Expertní metody 

Oceňování rizik je prováděno experty ve verbální podobě. K hodnocení rizik je využito 

několik postupů. Analýza pro zjišťování příčin poruchových stavů a následků na části 

systémů (FMEA – Failure Metodes and Effects Analysis). Hledá systematicky a 

strukturovaně chyby prvků, subsystémů a systémů. Pro zjištění příčin se ptá metoda otázkami 

„WHOT-IF“ co se stane, když. Pokud příčina může vést až  k cílovému následku 

poruchového stavu, je nutný takový zásah, který zamezí způsobení poruchového stavu.  

Další metodou je analýza nebezpečí provozuschopnosti (HAZOP - Hazard and Oprerabillity)   

Tento postup je založen na hodnocení pravděpodobnosti ohrožení a z nich plynoucích rizik. 

Experti při průběhu zasedají formou brainstromingu a jsou při něm používána kombinace 
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klíčových slov JE, NENÍ, CHYBÍ, ČÁSTEČNÝ, OBRÁCENÝ, POZDĚJI, JINÝ, apod.. 

Slovy lze vystihnout všechny možné cesty od normální funkce k odchylce. Účelem je vydat 

závěrečná doporučení na zmírnění nebo zamezení identifikovaných nežádoucích dopadů. 

Metoda universální rizikové matice (UMRA – Universal Matrix of Risk Analysis) nejprve 

identifikuje segmenty projektu vystavené nebezpečí a zdroje, které tyto segmenty ohrožují. 

Poté numericky odhaduje závažnost nebezpečí pomocí matice „UMRA“ a kvantifikuje je 

podle závažnosti, lit.[13]. 

 

3.3.3 Semi-kvantitativní analýza (QL/QRA) 

Je přechodem mezi kvantitativní a kvalitativní analýzou. Obecně lze říci, že analýza popisuje 

události a jejich následky. V postupu jsou použity rovnice výrokové logiky, které mají 

předdefinované vstupní parametry, které jsou vyjádřeny v podobě verbální komunikace 

(malý, velký, střední). Tato metoda dokáže hodnotit jednotlivé prvky a subsystémy tunelu, ale 

také dokáže najít kombinaci rizik mezi nimi. Např.: Pokud je riziko prvku DISING malé a 

subsystému VĚTRÁNÍ malé. Výsledkem je poté malé riziko závažné nehody. Výstupem 

analýzy je tedy slovo označující velikost rizika. Pro svou jednoduchost mohou analýzu 

používat kromě expertů také ostatní lidé podílející se na tvorbě tunelového systému.  

 

3.3.4 Identifikátor bezpečnostního řešení tunelu (QL) 

IDET byl vyvinut v podobě speciálního softwaru pro hodnocení bezpečnostního řešení tunelu. 

Podkladem pro jeho zpracování byly předpisy TP 98 a ČSN 737507, ze kterých vychází i 

vkládání vstupních parametrů. V prvním kroku je tunel zařazen do kategorie TA, TB nebo 

TC. Poté se do vyplňovaného elektronického dokumentu programu vkládají další důležité 

údaje o délce, intenzitě dopravy, počtu jízdních pruhů, počtu křižovatek uvnitř tunelu, 

stavebním řešení, osvětlení, zásobování elektrickou energií, zařízení bezpečnostního systému, 

řídícím systému, větrání, prostředcích evakuace, atd.). 

Po vyplnění listiny se informace odešle a „IDET“ vygeneruje stránku elektronického 

formuláře, ve které jsou vypsány stavební, technické i technologické nedostatky tunelu 

vzhledem k platným právním předpisům, lit. [13]. 
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3.3.5 Analýza pomocí stromkových diagramů 

Kvantitativní metoda stromkových diagramů (ETA – Event Tree Analysis) je založená na 

pravděpodobnostním hodnocení řetězce událostí. Pro jejich sled se nejprve stanoví počáteční 

událost a poté se vypisuje pořadí sekundárních událostí, které podnítila událost předchozí. 

Postupuje se té doby, než dojde k tzv. konečné události. Ze zapsaných dat se sestaví grafický 

strom logických událostí s pravděpodobnostním ohodnocením jednotlivých větví, přičemž se 

rozdělí celých 100% pravděpodobností větví do ANO, NE. Výsledkem je souhrn koncových 

událostí, ke kterým může dojít a jejich možnost, že nastanou. Viz. obr. 13. Pro hodnocení 

bezpečnosti v tunelu se místo následných událostí mohou vkládat bezpečnostní prvky a jejich 

reakce.  

 

 

Počáteční 
událost Vznik požáru 

Hasicí 
zařízení  

Aktivace 
požárního 

alarmu 
Výstup  

Počet událostí    
(za rok) 

      
      
      

   ano 

  ano 0,999 
hašený požár 
s alarmem (A) 

7,9.10-3 

  0,999 ne 
    0,001 

hašený požár 
bez alarmu (B) 

7,9.10-3 

 ano      
  0,8      
     ano 

Výbuch  
ne 

0,999 
nehašený požár 
s alarmem (C) 8.10.-6 

10-2 za rok   0,001 ne 
    0,001 

nehašený požár 
bez alarmu (E) 8.10.-8 

  ne   

 0,2     
bez požáru (F) 2.10.-3 

  

Obr. 11: Výpočet pravděpodobnosti výskytu události [13] 

 

Výpočet celkové pravděpodobnosti, že nastane koncová událost je následující: 

 

Pcelk A = Pvýb x PpA x PHA x PAA = 10-2 x 0,8 x 0,999 x 0,999 = 7,9.10-3 

Pcelk B = Pvýb x PpA x PHA x PAN = 10-2 x 0,8 x 0,999 x 0,999 = 7,9.10-3 

 

Pcelk A,B – celková pravděpodobnost scénáře A, B 
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Pvýb – pravděpodobnost výbuch 

PpA – pravděpodobnost vzniku požáru 

PHA – pravděpodobnost aktivace spuštění SHZ 

PAA – pravděpodobnost aktivace požárního alarmu 

PAN – pravděpodobnost, že požární alarm nebude aktivován 

 

3.3.6 Analýza scénářů událostí 

Analýza scénářů událostí (SA) podrobně zkoumá průběh možných mimořádných událostí      

v tunelu. Do hodnocení průběhu těchto nebezpečných dějů je zahrnut vliv samotné tunelové 

stavby, technického, technologického a bezpečnostního systému včetně záchranných složek 

IZS.  

Při hodnocení touto analýzou se nejprve popíše tunelový systém se všemi stavebními a 

technologickými prvky ovlivňující bezpečnost včetně provozní dokumentace tunelu, 

dokumentací ze cvičení atd.. 

Druhým bodem SA je výběr scénáře události (požár, únik NL) na základě vícerých kritérií. 

Scénáře musí být především realistické, schopné otestovat možnosti systému, reprezentativní 

a reprodukovatelné. Příklady scénářů událostí jsou uvedeny v kapitole 3.4 a 3.5. 

V dalším kroku je nutné definovat rozsah události (množství uniklé látky, tepelný výkon 

požáru. Dále se výpočte počet ohrožených osob a provede se model evakuace osob (kap. 

3.3.7) a poté se analýza zpracuje a provede se její vyhodnocení. 

Hodnocení výsledků má za cíl prozkoumat zda-li je tunelový systém schopen přiměřeně se 

vypořádat s nehodami a jejich možným průběhem. Aby se mohly prokázat nedostatky 

systému je nutné proto posudek proto zpracovat ve formě přehledných schémat a 

strukturovaných popisů, zdůrazňujících slabé a silné stránky. Musí se také pozorovat závislost 

času a dynamiky procesu.  

 

3.3.7 Modely evakuace osob 

Jsou speciální softwary, které jsou používány pro simulaci úniku osob z různých druhů 

objektu. Používané modely evakuace osob a jejich možnosti využití uvádí lit. [14]. 

Programem lze namodelovat prostředí prostoru tunelové stavby včetně charakteristik 

únikových cest (délka, šířka, světlá výška), rozmístění automobilů a počtu unikajících osob. 

Pro svou variabilnost zle programem prověřit zda jsou únikové cesty dostatečně 
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nadimenzovány, zjistit zda-li budou osoby v tunelu ohroženy i v případě rozsáhlých událostí, 

které budou mít rychlý průběh. 

Aby všechny osoby byly uchráněny před uniklými toxickými látkami z havarovaných vozů 

nebo požáru je nezbytné nutné, aby doba detekce, doba reakce a čas potřebný pro unik osob 

byl menší než čas zasažení prostoru. 

Čas detekce zle ovlivnit použitými požárními hlásiči a videodetekcí kouře. V některých 

případech zle použít obě zařízení najednou. Doba reakce je doba dokdy si osoby uvědomí 

nutnost opustit prostor. Tato dobu zkrátit obzvlášť pro osoby, které se nacházejí dál od 

události a nebezpečí se příliš neuvědomují, prostřednictvím informačních tabulí, varovnými 

signály, hlášek a rozkazů podávaných rozhlasem. Čas úniku osob je prověřován samotným 

modelem evakuace. Pro něj jsou směrodatné údaje o rychlosti pohybu osob, charakteristikách 

únikových cest a o druhu automobilů, lit. [13,14]. 

 

3.4 Postup hodnocení rizik ve Švýcarsku 

Ve Švýcarsku je provozováno velké množství silničních tunelů a jejich zabezpečení patří 

mezi nejlepší v evropském měřítku. Zajímavý je i postup při posuzování rizik. Prvním 

krokem pro stanovení rizika je definice scénářů. Lze definovat nekonečné množství různých 

nehod. Pro hodnocení byly vytipovány scénáře, ke kterým dochází s největší 

pravděpodobností nebo ty, které můžou jsou typově důležité pro hodnocení dopadů nehod na 

různé systémy. 

 

Pro tuto analýzu se používají následující typy scénářů: 

� technická závada – osobní automobil, dodávka, lehký nákladní automobil, kamion, 

autobus 

� srážka – osobní automobil, dodávka, lehký nákladní automobil, kamion, autobus, 

hromadná srážka 

� požár v tunelu – osobní automobil, dodávka, lehký nákladní automobil, kamion, 

autobus, hromadná srážka, kamion převážející NV 

� znečištění nebezpečnými látkami při nehodě – hořlavý plyn, hořlavá tekutina, toxické 

výpary, toxické tekutiny, radioaktivní látky,  

� únik nebezpečných látek bez nehody – únik nebezpečného nákladu kapalin, plynů 
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Druhým krokem je určení kategorie škody je jejich podtřídy (tzv. Indikátoru škody) a jeho 

finanční ohodnocení. 

 

Tabulka 8: Kategorie škody, Indikátor škody a jejich hodnocení [9] 

 

 

 

Následujícím třetím krokem je stanovení frekvence výskytu (tzv. frekvenční třídy) na základě 

statistik nehodovosti v konkrétním tunelu nebo v tunelu s podobnými charakteristikami. 

Poté jsou stanoveny důsledků scénářů nehod, které byly rozděleny do pěti tříd podle počtu 

poškozených, nebo rozsahu škod primárních sekundárních nebo způsobených uzavřením 

tunelu. 

Celkové riziko (krok 4) je dáno součtem finančních škod pro všechny typy škod (primární, 

sekundární a škody způsobené uzavřením tunelu) a frekvencí s jakou se scénáře mohou 

naskytnout. Postup švýcarské analýzy rizik je patrnější z obrázku. 
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Obr. 12: Postup hodnocení rizik ve Švýcarsku [9] 

 

3.5 Softwarová analýza rizik QRAM (QRA) 

Quantitative Risk Assessment Model kvantitativní analýzy byl speciálně vyvinut pro 

hodnocení rizik spojených s přepravou nebezpečných věcí v silničních tunelech. Konkrétně je 

používám jako podpora v rozhodování a umožnění nebo vyloučení přepravy NV tunelem. 

Programem je možné také porovnávat rizika v silničním tunelu a na trasách vedoucích k němu 

s riziky na případných objízdných trasách. Hlavním  využitím  QRAMu  je  zařazení tunelů 

do kategorií bezpečnosti A, B, C, D a E uvedených v ADR. Na základě této analýzy a určení 

kategorie tunelu potom ADR stanovuje omezení průjezdu pro jednotlivé nebezpečné náklady. 

Program definuje 13 základních scénářů nehod vozidel vezoucí nebezpečný náklad, lit. [19]. 

 

Typy scénářů QRAM analýzy: 

1. Požár nákladního automobilu bez nebezpečného nákladu (20MW) 

2. Požár nákladního automobilu bez nebezpečného nákladu (100MW) 

3. Výbuch expandujících par vroucího LPG v tlakových lahvích (50 Kg) 

4. Požár kaluže motorového benzinu vyteklého z cisternového návěsu  

5. Výbuch par motorového benzinu vyteklého z cisternového návěsu   

KROK 1 
definice scénáře 

KROK 3 
frekvence výskytu 
a důsledky scénáře 

KROK 4 
celkové riziko daného 

scénáře nehody 

KROK 2 
finanční hodnocení  

a jeho součet 

KROK 2 
určení kategorie škody 
a podtřídy (Indikátor) 
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6. Únik chlóru z cisternového návěsu 

7. Výbuch expandujících par vroucího LPG v cisternovém návěsu 

8. Výbuch par LPG v cisternovém návěsu 

9. Vznícení LPG v cisternovém návěsu 

10. Únik amoniaku z cisternového návěsu 

11. Únik akroleinu z cisternového návěsu 

12. Únik akroleinu z tlakových láhví 

13. Výbuch expandujících par vroucího CO2 v cisternovém návěsu 

 

Pro jednotlivé scénáře byly poté sestaveny matematické rovnice, do kterých se doplňují 

vybrané parametry tunelu (typ provozu, počet osob ve vozidlech, intenzita dopravy, délka 

tunelu, rychlost vozidel, četnost dopravních nehod, doba pro zastavení provozu, efektivní 

šířka tunelu, spád vozovky, čas sepnutí požárního větrání, vzdálenost mezi nouzovými 

východy, tloušťka stěn apod.).  

Program na základě definovaných scénářů a údajů o tunelu vypočte následky, které způsobí 

daný scénář. Vyhodnocení je vyjádřeno formou sociálního nebo očekávaného rizika v podobě 

tzv. F/N křivek, které zobrazují kumulativní pravděpodobnost F (vztaženou na 1 000 m délky 

tunelu/na délku trasy a na 1 rok, svislá osa grafu) toho, že počet ztrát na životech překročí 

určitý počet N (vodorovná osa grafu). F/N křivky jsou znázorněny v následujícím obrázku,  

lit. [19]. 
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Obr. 13: Grafické zobrazení výpočtu rizik scénářů nehod v tunelu Sitina podle QRAM [19] 

 

Očekávané riziko udává pravděpodobnost s jakou může dojít ke smrtelnému zranění jedné 

osoby za jeden rok při daném zvoleném scénáři události při daných podmínkách provozu. 

Program dokáže vyhodnotit i riziko pro všech 13 scénářů celkem, takže je možné porovnávat 

rizika přepravy. Například křivka číslo 2 představuje požár nákladního automobilu o tepelném 

výkonu 100MW. V grafu jsou také znázorněny křivky, představující kategorii tunelu.  

 

3.6 Redukce rizika 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.2  pokud výsledek analýzy rizik prokáže, že riziko není 

přijatelné, musí se snížit nad tolerovanou hranici. Lze toho docílit několika způsoby: 

 

Použitím nových technologií, které se na základě vědeckých poznatků neustále vyvíjí. Nové 

technologie, jsou však finančně nákladné. 

Aplikací právních předpisů se musí dosáhnout požadovaného minimálního zabezpečení, zle 

však přijmout opatření určená pro vyšší kategorie tunelu. 
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Porovnáním vynaložených a získaných financí, lze zjistit jak vybavit tunel tak, aby 

vynaložené náklady na bezpečnost zvýšily možný počet nebo druh dopravy. Zvýšený zisk 

poté musí být vyšší než vynaložené náklady. 

Kombinací  předchozích způsobů lze využít výhody jednotlivých způsobů a výrazně tak 

efektivně zvýšit bezpečnost s použitím nízkých nákladů. 

 

3.7 Závěr kapitoly 

Postupy používané k odhadování společenských, ekonomických a enviromentálních rizik 

v silničních tunelech vedly k výrazné eliminaci řady jevů s možnými nežádoucími následky 

v těchto objektech. Existuje však několik možných alternativních postupů přijatých 

organizacemi k dosažení a udržení požadovaného stupně bezpečnosti. Aplikované metody se 

od sebe výrazně liší a výsledky hodnocení rizik a očekávaný odhad následků nepříznivých 

jevů může být právě vlivem druhu použité analýzy různý. Zkreslený výsledek může být 

způsoben také přístupem a individualitou hodnotitelů. Další odlišnosti při odhadování 

následků jsou ve vstupních datech, kdy se například od sebe různí scénáře vkládáných 

možných událostí. Metody analýz rizik a postupy při jejich odhadování by měly být proto 

ujednoceny a zakotveny v novelizaci směrnice. 

Hodnocením rizik, která jsou spojená s přepravou nebezpečných věcí se podrobně věnuje jen 

jeden rozbor rizik, ačkoli následky nehod způsobené přepravovanými nebezpečnými látkami 

bývají v tunelech mnohdy závaznější a mají tragické následky. V budoucnu by měly navrženy 

další alternativy, kterými by šly tato skrytá nebezpeční přepravy NV identifikovat  a 

redukovat. 
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4 PRÁVNÍ RÁMEC BEZPE ČNOSTI SILNI ČNÍCH TUNEL Ů 

Po výše popsaných neštěstích se změnily také požadavky na technologické a komunikační 

vybavení, na jeho rozsah a funkce použití. Nejprve se požadavky objevily v technických 

národních normách RABT v Německu a ASTRA ve Švýcarsku. Souběžně začala také 

pracovat skupina expertů na bezpečnosti silničních tunelů. Výsledkem práce bylo vydání 

rozsáhlé zprávy UN ECE, která byla hlavním podkladem pro zpracování Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních požadavcích pro tunely na 

transevropské silniční síti. Tento předpis je platný pro členské země EU. Ujednocená pravidla 

byla vydána 29.4.2004 a platí pro tunely delší než 500m. Členové EU si také vytvořily vlastní 

právní úpravu, ve které je směrnice rady implementována. Mnohé státy si také vydaly 

technické podmínky pro vybavování a pro provoz a správu tunelů. Dalšími stanovy, které 

nelze opomenout jsou zákony a mezinárodní předpisy upravující bezpečnost silničního 

provozu a podmínky přepravy nebezpečných věcí. 

 

4.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních 

požadavcích pro tunely na  transevropské silniční síti 

Směrnice byla vydána na základě oznámení evropské komise v dokumentu ze dne 12. září 

2001 „ Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnutí“, že navrhne minimální 

bezpečnostní požadavky na tunely patřící transevropské silniční síti. Důvodem zabezpečení 

tunelů bylo několik a jsou uvedeny v samotné směrnici, lit.[3]. 

 

� transevropská silniční síť musí zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti, služeb a 

pohodlí 

� tunely delší než 500 m jsou významnými stavbami, které usnadňují spojení rozlehlých 

oblastí Evropy a hrají rozhodující úlohu ve fungování a rozvoji regionálních ekonomik 

� nedávné nehody v tunelech zdůrazňují jejich význam z lidského, hospodářského a 

kulturního hlediska 

� některé tunely byly vybudovány již před mnoha lety a nesplňují současné požadavky 

bezpečnosti, což musí být napraveno 

� bezpečnost v tunelech vyžaduje řadu opatření, která se vztahují ke stavebnímu 

prostorovému uspořádání tunelu a jeho konstrukci, bezpečnostnímu vybavení včetně 

dopravního značení, řízení dopravy, výcviku záchranných služeb, činnostem při 

mimořádných událostech, poskytování informací pro uživatele o nejvhodnějším 
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chování v tunelech a lepší komunikaci mezi příslušnými orgány a záchrannými 

službami 

� další důvody pro zavedení bezpečnosti v členských zemích 

 

Direktiva se dělí na 19 článků a má tři přílohy. Ve článcích je uveden přehled o oblast 

působnosti, definice pojmů, bezpečnostní opatření, povinnosti správních orgánů, správce 

tunelu, bezpečnostního technika, dotčených orgánů, povinnostech provádět analýzy rizik, 

podmínkách pro provoz a informace o platnosti tohoto předpisu. V přílohách je uveden popis 

bezpečnostních opatření a jsou stanoveny minimální požadavky pro tunely jednotlivých 

délkových kategorií, podmínky pro schválení projektu a dokumentace tunelu, popis a 

provedení dopravního  značení. 

 

4.2 Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

Cílem ARD je co nejvíce snížit rizika, která jsou spojená s přepravou nebezpečných věcí po 

silnici. Dělí se na přílohu A, ve které jsou uvedeny obecné ustanovení týkající se 

nebezpečných látek a přílohu B, ve která obsahuje ustanovení o dopravních prostředcích. 

Dohoda také sjednocuje podmínky pro zařazování nebezpečných látek do tříd nebezpečnosti. 

Sjednocuje požadavky na obaly a upevnění nákladů. Stanovuje povinnost označovat náklady 

bezpečnostními značkami a povinnost provádět školení řidičů. Upravuje technické podmínky 

vozidel včetně jejích povinné výbavy. 

V oddílech 1.9.5 až 1.9.7 a v nové kapitole 2.4 stanovuje podmínky pro zařazování látek pro 

přepravu v tunelech. V oddílu 8.6.1 předepisuje omezení průjezdů silničních vozidel tunely, 

které jsou označeny jednou z kategorií A-E podle této úmluvy.  

 

4.3 Zákon č. 465/2006 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

Zákon předepisuje obecné  podmínky silniční přepravy na pozemních komunikacích v ČR. 

Pro přepravu nebezpečných věcí v tunelech stanovuje podmínky, které je nutné dodržovat 

před průjezdem, při průjezdu, dopravní kongesci, nehodě a požáru. 

4.4 ČSN 737507/2006 Projektování tunelů na pozemních komunikacích 

Přepracovaná norma navazuje na evropskou směrnici a zavádí analýzu rizik. Rozděluje tunely 

do kategorií TA, TB a TC v závislosti na délce a intenzitě dopravy ekvivalentních vozidel. 
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Poté určuje povinné a doporučené technické a technologické vybavení pro tyto kategorie. 

Norma řeší také projektování a varianty řešení tunelů zejména požadavky na stavební 

konstrukce, požárně dělící konstrukce, požární úseky, únikové a zásahové cesty, zdroje 

napájení elektrickou energií, větrání, osvětlení, nouzové osvětlení, požární větrání apod.. 

 

4.5 Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací“ 

Technický předpis byl vydán v roce 2004 a v plném rozsahu nahrazuje TP z roku 1997. TP 

vyšel ještě v předstihu před evropskou směrnice a novelizací ČSN 737507 a definoval 

přísnější podmínky, než ve směrnici. Není proto dnes potřeba upravovat žádný nově 

projektovaný tunel. TP v 11 kapitolách detailně stanovuje požadavky na vybavení tunelů a 

jejich bezpečnost vč. větrání. Stanovuje zásady pro návrh a realizaci technologického 

vybavení tunelu. Zabývá se dopravním systémem a rozpracovává požadavky na požární 

bezpečnost tunelu. 

  

4.6 Technické podmínky TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů pozemních 

komunikací“ 

Je unikátním předpisem platným pro ČR. Popisuje a definuje provozní stavy v tunelu a 

bezpečnost při těchto stavech. Stanovuje požadavky na servis a na zpracovávání a 

vyhodnocování dat získaných z dopravních a technologických zařízení. Ukládá podmínky pro 

omezení dopravy a věnuje se bezpečnosti při samotném provozu a reakcemi subjektů při MU. 

Dokument také definuje provozní předpisy. 

 

4.7 Závěr kapitoly 

Ačkoliv je požadavky předpisů jsou již na značné úrovni musí se spolu s novými poznatků o 

bezpečnosti stále vyvíjet. Především je potřeba spolupráce a předávání informací mezi 

zeměmi EU. V České republice tunely po technické stránce splňují silniční tunely požadavky 

směrnice, některé jsou dokonce předimenzovány. Avšak v některých zemích nebylo ještě u 

řady tunelů dosaženo požadovaného stupně zabezpečení. Ačkoliv směrnice ujednotila mnoho 

požadavků na vybavení silničních tunelů, nebyly dosud například ujednoceny postupy analýz 

rizik, čímž může dojít k různorodosti bezpečnostních opatření. 
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5 MIMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI V TUNELECH 

Pečlivé hodnocení bezpečnosti a provádění analýz rizik a vede k eliminaci vzniku a ke 

snižování následků MU, které při provozu tunelu mohou nastat. Přesto však nelze zcela 

vyloučit jejich vznik a je nezbytné znát jejich průběh. V zásadě lze rozdělit události dle 

závažnosti, podle rozsahu MU, nebo dle nutnosti zásahu složek IZS. Dalším kritériem je typ 

události. Kterým může být nehoda, požár, únik toxických látek. Dělení událostí lze vyčíst 

z technického předpisu TP 154. V tomto předpise jsou stanoveny i správné postupy při 

jednotlivých excesech a MU, které mají být vykonávány dle zpracovaných dokumentací 

uvedených v tomto předpise. Lit. [6]. Rozdělení událostí v tunelu je popsáno v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Mimořádné události v tunelech [13] 

Kate- 
gorie 

Název události Důsledky Riziko  Bezpečnostní zařízení a funkce  

  Ohrožení dalších Rychlá identifikace události 
  účastníků (senzory, videodetekce) 
    Informování řidičů 
    (RDS-TMC, informační displeje) 
    Omezení, zastavení provozu 
    (dopravní systém) 
    Zajištění spolupráce při odtahu  

Zastavení vozidla 

    (CCTV) 
Materiální škody vyvolané nehody stejné jako při zastavení vozidla 
a) pro účastníka riziko vzniku požáru + Zajištění spolupráce s IZS 

b) pro stavbu při nehodě   
  zastavení, omezení    

Kolize bez 
zranění 

  provozu   
Materiální škody vyvolané nehody stejné jako při kolizi bez zranění 
a) pro účastníka riziko vzniku požáru   

b) pro stavbu při nehodě   
  zastavení, omezení    

N
E

H
O

D
A

 

Kolize ze 
zraněním  

  provozu   
Škody na 
majetku 

vyvolané nehody stejné jako při kolizi bez zranění 

účastníka 
zařízení  

riziko šíření požáru + Rychlá identifikace požáru 

tunelu zastavení, omezení  On-site hasební zásah 

Ohrožení zdraví provozu Zajištění úniku osob (únikové 
cesty, 

účastníka   značení, osvětlení) 

Požár malého 
rozsahu 

    Zastavení provozu (dopravní 
systém) 

Škody na zdraví riziko rozšíření  Stejné jako u malého požáru 
(teplem, kouřem) požáru  + Ventilační zařízení 

Úmrtí (teplo, 
kouř) 

vyvolání nehody   

Škody na stavbě  zastavení, provozu   

Požár do 5 MW 
Požár do 20 MV  

a zařízení na delší dobu   
stejná jako o požáru do 20 MV 

  
  
  

P
O

Ž
Á

R
 

Požár do 100 MV 
Velká exploze 
Velmi velká 

exploze 

Velké škody na zdraví (teplem, 
kouřem) Velký počet úmrtí                               

Rozsáhlé materiální škody (stavba a 
zařízení)                                          

Dlouhodobé omezení provozu   
Únik toxických  stejná jako o požáru do 20 MV 

a nebezpečných  + Rychlá identifikace NL 
látek v malém    

rozsahu  

Škody na zdraví 
účastníků v místě 

nehody 
  

Únik toxických    
a nebezpečných    
látek ve velkém    T

O
X

IC
K

É
 L

Á
T

K
Y

 

rozsahu  

Škody na zdraví 
účastníků 
v tunelu 

Rozšíření a 
ohrožení i mimo 

tunel:         
Havarijní řád            
(dle TP 154) 

  

 



48 

5.1 Požár v tunelu 

Při požáru v tunelu nedochází v jeho uzavřeného profilu k přirozenému odvodu tepla a kouře. 

Teplo se kumuluje u stropu, dochází také k jeho zpětnému působení a výkon požáru je až 

čtyřikrát vyšší, než u běžného požáru na otevřeném prostranství. Vlivem tepla se požár může 

šířit i do značných vzdáleností. Zplodiny hoření nejsou přirozenou cestou z tunelu odváděny a 

ohrožují tak jeho uživatelé při evakuaci. Tepelný režim a tok zplodin hoření při požáru je 

zásadně ovlivněn tunelovým ventilačním systémem, který může být při velkých požárech 

poškozen a může dojít k pulsaci požáru. Chování zplodin hořeni je také jiné než v běžných 

stavbách. Ve větších vzdálenostech probíhá vlivem ventilace a chladnutí kouře k jeho 

promíchávání s nižšími vrstvami čistého vzduchu, které leží již pod kritickou výškou a 

dochází k ohrožení osob. Pokud je v tunelu povolena přeprava NV může být požárem zasažen 

i nebezpečný náklad a jeho vlivem může dojít k výbuchu i úniku toxických látek. Dynamikou 

požáru se podrobně zabývá lit. [28].  

 

5.1.1 Tepelné výkony požárů 

Jedním z nejdůležitějších a nejobjektivnějších ukazatelů fyzikálních parametru rozsahu 

požáru je tepelný výkon, množství vyvinutých zplodin hoření a časový průběh požáru. 

Nejběžnější hodnoty tepelných výkonů a průtokového množství kouře používané 

v evropských zemích jsou uvedeny v tabulce. Lit. [9]. 

 

 

Tabulka 10: Tepelné výkony požárů [9] 

Vyzářený tepelný výkon 

Druh vozidla 
Tepelný výkon             

v MW 
průtokové          

množství v m3/s 

Osobní vůz 5 20 

2-3 osobní vozy nebo 
mikrobus 

8 – 15 30 

1 dodávka (malý městský 
autobus) 

15 – 20 50 

1 autobus, městský 
autobus bez 

nebezpečného nákladu 
20 – 30 60 – 80 

1 kamión (naložený) 100 200 

1 cisterna s benzínem 200 – 300 300 
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5.1.2 Teploty 

Při požárech velkých tepelných výkonů je dosaženo v uzavřeném prostoru také velmi 

vysokých teplot a to i ve značných vzdálenostech od ohniska požáru. Při požárních zkouškách 

v norském tunelu Runehamar, lit. [22], dosáhla teplota 20m od ohniska požáru 1200 ºC a při 

testu T1 dokonce 1365 ºC. Rychlost nárůstu teploty je velmi rychlá po 5 minutách dosahuje 

požár téměř maximálních teplot a ve vzdálenosti cca100m až 400 ºC.  

Z výsledků požárních zkoušek vyplývá, že doba na evakuaci je dostatečná. Pomalejší chůzí 

(1m/s) urazí člověk 100m vzdálenost za 100s. V tomto čase je teplota v malé výšce ještě 

nízká.  

Při intenzivních požárech bude docházet vlivem vysokých teplot k jeho šíření na další vozidla 

i ve vzdálenostech kolem 50m. Přiblížení k ohnisku požáru bude také značně komplikované a 

bez použití speciální hasební techniky téměř nemožné. 

 

 

Obr. 14: Závislost teploty na čase a vzdálenosti zkušebního T2  [22] 

 

5.1.3 Vývin kouře a toxické zplodiny hoření 

Dalším sledovaným parametrem požáru v tunelu, který zásadně ovlivní jeho bezpečnost je 

šíření a vývin kouře. Intoxikace jedovatými zplodinami hoření je hlavní příčinou úmrtí lidí při 

požárech v uzavřených prostorech. Nejčastěji zastoupenými spalinami, které lidský 

organismus špatně snáší je CO, HCN a CO2.  Podíl jedovatých látek v kouři je závislý 

především na složení hořlavého materiálu a parametrech požáru. Vyvinuté množství kouře se 
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uvádí v průtočném množství viz. tab. 11. Při požáru těžkých nákladních automobilů může 

množství kouře dosáhnout až 300m3/s. 

Měřením bylo zjištěno, že při hoření osobního automobilu je v průtočném množství 

koncentrace CO 300 ppm, při hoření autobusu 2900 ppm a při hoření nákladního automobilu 

6500 ppm [13]. Tyto koncentrace CO mají již velmi závažné účinky na lidský organismus a 

jsou velmi nebezpečné.  

 

Tabulka 11: Účinky CO na lidský organismus [8] 

CO 
(ppm) 

CO (obj. 
%) Příznaky 

100 0,01 Žádné příznaky - bez nebezpečí           
200 0,02 Mírné bolesti hlavy             
400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách         
800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách, nevolnost, bezvědomí po 2 hodinách 

1 000 0,1 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině       
1 600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách       

3 200 0,32 
Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách                            
bezvědomí po 30 minutách 

6 400 0,64 
Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách, 
bezvědomí po 10 až 15 minutách 

12 800 1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách     

 

 

Při zkouškách v Runehamaru bylo zjištěno, že po 20 minutách požáru ve vzdálenosti 450m se 

vyskytuje, tak vysoká koncentrace HCN, která již ochromí člověka a způsobí smrt. Přitom 

není bráno v úvahu spolupůsobení ostatních zplodin hoření. Podrobné informace o požárních 

zkouškách v tomto tunelu uvádí lit. [22]. 

Husté zadýmení a vysoké teploty značně komplikují účinnou a efektivní likvidaci požáru 

jednotkám požární ochrany (JPO). Hasičská stanice předurčena pro likvidaci MU v tunelu by 

měla být vybavena speciální hasící technikou a technickými prostředky. Např. dýchací 

přístroje s dlouho ochrannou dobou, mobilní ventilátory, speciální automobily, evakuační 

masky, atd.. 

 

5.2 Únik toxických látek 

K úniku toxických látek dojde po porušení obalů, cisteren a zásobníků automobilů 

přepravující tyto nebezpečné věci. Chování látky po úniku je ovlivněno především jejími 

technicko-bezpečnostními parametry, toxicitou, množstvím uniklé látky, klimatickými a 
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povětrnostními podmínkami a vertikální stálosti atmosféry. Při úniku NL je v první fázi nutné 

určit o jakou látku se jedná z UN nebo Kemlerova kódu. Poté se stanoví zóna zamoření, ve 

které jsou určena bezpečnostní opatření. Při havárii NL v tunelu bude nebezpečná zóna v celé 

jeho délce nebo v jeho značné části. 

 

5.2.1 Únik pevných látek a kapalin 

Únik pevné toxické látky je možné zachytit běžnými prostředky, které jsou ve výbavě JPO. 

Pokud dojde k rozlití kapaliny, která se za normálních podmínek nevypařuje, je ohroženo 

především životní prostředí, tím, že kapalina steče do kanalizace. Vhodným opatřením 

zamezující únik toxických kapalin je budování záchytných jímek kanalizace a drenáží tunelu. 

V při úniku kapalin, které se vypařují nebo nízkovroucích kapalin a plynů jsou bezprostředně 

ohroženi uživatele tunelu. V uzavřeném prostoru tunelové stavby vytvářejí toxické látky 

v krátkém časovém intervalu nebezpečnou koncentraci. Šíření výparů a plynné fáze jedovaté 

látky lze ovlivnit ventilačním systémem. Rychlost šíření par je závislá na rychlosti proudění 

vzduchu v tunelu. V tabulce č. 12 jsou uvedeny časy za jak dlouho dojde k zamoření území 

nebezpečnou látkou, lit.[27]. V tunelové stavbě budou časy podobné s tím, že rychlost 

přízemního větru bude nahrazena rychlosti proudění vzduchu v tunelu. 

 

Tabulka 12: Rychlost šíření pár toxické látky [27] 

Rychlost přízemního větru v m/s Vzdálenost 
od místa 

úniku v km 1 2 3 4 5 6 

1 0:16 0:08 0:05 0:04 0:02 0:01 
2 0:33 0:16 0:11 0:09 0:06 0:03 
3 0:50 0 .25 0:16 0:13 0 .10 0:05 
4 1:05 0:33 0:21 0:17 0:13 0:06 
5 1:20 0:40 0:26 0:21 0:16 0:08 
6 1:35 0:47 0:31 0:24 0:18 0:09 
7 1:50 0:54 0:36 0:28 0:20 0:10 
8 2:05 1:02 0:42 0:33 0:24 0:12 
9 2:20 1:10 0:48 0:38 0:28 0:14 
10 2:40 1:20 0:55 0:44 0:33 0:16 
15 4:00 2:00 1:20 1:05 0:48 0:24 
20 5:30 2:40 1:50 1:25 1:05 0:33 
30 8:20 4:10 2:45 2:10 1:40 0:50 
40 11:00 5:30 3:40 2:55 2:10 1:05 
50 13:50 6:55 4:35 3:40 2:40 1:20 
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5.3 Výbuch v tunelu 

Pokud dojde k výbuch v tunelu je výbuchový tlak na rozdíl od volnému prostranství odváděn 

pouze do stran vedení tunelové roury. Nárůst tlaku a maximální výbuchový tlak je proto 

mnohem vyšší což může vést k početným ztrátám na životech a k závažnému poškození 

tunelu. ADR z hlediska vybuchujících věcí rozeznává dva typy výbuchu.  

 

Velmi silný výbuch je typický explozí plného nákladu LPG ohřátého požárem. Požárem se 

ohřívá zásobník s LPG a pak dojde k roztržení zásobníku a k explozi uniklého plynu a vzniku 

ohnivé koule (BLEVE – Boling Liquid Exppanding Vapour Explosion). Velmi silným 

výbuchem, taktéž horkým výbuchem, se předpokládá usmrcení osob nacházející v celém 

tunelu nebo jeho značné části a způsobení vážného poškození zařízení i jeho konstrukce. 

Obecně neexistují žádné možnosti, jak by se daly zmírnit důsledky těchto výbuchů, lit. [13]. 

 

Silný výbuch je typický explozí celého nákladu nehořlavého stlačeného plynu ohřátého 

požárem (bez vzniku ohnivé koule, tzv. „studené BLEVE“) Jde o fyzikální výbuch. Jeho 

následky nebudou tak rozsáhle jako v předchozím případě. 

 

5.4 Závěr kapitoly 

Rozsah a chování MU tunelech je odlišné, než na volném prostranství. Průběh požáru je 

popsán v uvedené literatuře, která ho popisuje na základě provedených požárních zkoušek. 

Problematika postupu úniku toxických látek a výbuchu v tunelu není tak známá a vychází 

z obecných pravidel. Ve Švýcarsku existuje řada tunelů, které vznikly zkoušením vrtných 

hlavic. V těchto tunelech probíhá výcvik JPO se zaměřením na zdolávání požáru. Tyto tunely 

by mohly být využity i pro objasnění průběhů dalších MU. 
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6 PROBLEMATIKA P ŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V TUNELECH 

Přeprava NV v tunelu představuje pro jeho uživatele, okolní životní prostředí a samotnou 

stavbu jedno z největších rizik. V tunelech se přepravují látky mají jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí rozděluje látky do 

devíti tříd nebezpečnosti uvedené v tabulce níže. 

 

Tabulka 13: Třídy nebezpečných látek [2, 15,  27] 

Třída Název NV Druh třídy 

1 Výbušné látky a předměty výlučná 
2 Plyny výlučná 
3 Hořlavé kapalné látky volná 

4.1 Hořlavé pevné látky volná 
4.2 Samozápalné látky volná 

4.3 
Látky, které nesmí přijít do styku s vodou a vyvíjejí hořlavé 
plyny volná 

5.1 Okysličující látky volná 
5.2 Organické peroxidy volná 
6.1 Jedovaté látky volná 
6.2 Infekční látky volná 
7 Radioaktivní látky výlučná 
8 Žíravé látky volná 
9 Jiné NL a předměty volná 

 

Jednou z podmínek pro transport NV je bezpečný průjezd tunelem. Příslušný orgán musí 

podle dohody ADR označit tunel jednou z následujících kategorií, která stanovuje, které látky 

se smí tunelem dopravovat. Přitom musí být vzaty v úvahu charakteristiky tunelu, odhad 

rizika, včetně možnosti a vhodnosti použití alternativních tras a způsobu řízení provozu. 

Tentýž tunel může být označen více než jednou kategorií v závislosti na denních hodinách, 

dnech týdne, sezóně, lit. [2]. 

 

6.1 Kategorie tunelů dle ADR 

Jedinou možností jak stanovit tuto kategorii tunelu je výpočet rizika softwarovou analýzou 

QRAM. Tunel musí být touto kategorií označen nejen před vjezdem ale již v místě kde se dá 

připojit na objízdnou trasu vedoucí mimo tunel. Pokud se v řadě za sebou bude nacházet více 

tunelů, které mají různou kategorii bezpečnosti pro přepravu NV a mezi tunely se nadá 

odbočit na objízdnou trasu, musí být všechny tunely označeny stejnou kategorií. Přičemž 

budou označeny nejpřísnější kategorií, která v těchto tunelech byla vypočítána. V průběhu 

provozu tunelu může dojít také ke změně kategorie, muže to být zapřičiněno nárůstem 
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intenzity dopravy nebo změnou bezpečnostního vybavení. Označení kategorie by mělo být 

aktualizováno v co nejkratším časovém intervalu. Kategorie tunelů pro přepravu 

nebezpečných látek jsou následující [2]. 

 

� kategorie tunelu A 

- žádná omezení pro přepravu nebezpečných věcí 

  

� kategorie tunelu B 

 

- omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuch 

 

Níže uvedené nebezpečné věci jsou považovány za splňující tato kritéria1: 

 

Tabulka 14: Kategorie tunelu B [2] 

Třída 1: Skupiny snášenlivosti A a L; 
Třída 3: Klasifikační kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 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, 3111, 3112); 

Pokud není celková hmotnost čistě výbušné látky v dopravních jednotkách větší než 1000Kg: 

Třída 1: Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.5 kromě skupiny snášenlivosti A a L; 

Pokud jsou přepravovány v cisternách 

Třída  2: Klasifikační kódy F, TF a TFC; 
Třída 4.2: Obalová skupina 1; 
Třída 4.3: Obalová skupina 1; 
Třída 5.1: Obalová skupina 1; 

 

 

� kategorie tunelu C 

- omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému 

výbuchu nebo velkému úniku toxické látky 

 

Níže uvedené nebezpečné věci jsou považovány za splňující tato kritéria1: 

- nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie B 

- následující uvedené nebezpečné věci 
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Tabulka 15: Kategorie tunelu C [2] 

Třída 1: Podtřída 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L); a  
Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G); 

Třída 7: UN 2977 a 2978; 

Pokud celková hmotnost výbušné látky nepřesáhne v dopravní jednotce více než 5000 Kg: 

Třída 1: Podtřída 1.3 (skupina snášenlivost C a G); 

Pokud jsou přepravovány v cisternách: 

Třída 2: Klasifikační body T, TC, TO a TOC; 
Třída 3: Obalová skupina 1 pro klasifikační kódy FC, FT1, FT2 a FTC; 
Třída 6.1: Obalová skupina 1 pro FT1 a TFC; a 
  Látky s inhalační toxicitou; 
Třída 8: Obalová skupina 1 pro klasifikační kód CT1; 

 

  

� kategorie tunelu D 

 

- omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému výbuchu, silnému 

výbuch, velkému úniku toxické látky nebo velkému požáru  

 

Níže uvedené nebezpečné věci jsou považovány za splňující tato kritéria1: 

- nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie C 

- následující uvedené nebezpečné věci 

 

Tabulka 16: Kategorie tunelu D [2] 

Třída 1: Podtřída 1.3  (skupiny snášenlivosti C a G); 
Třída 2: Klasifikační kódy F, FC, T, TF,TC, TO, TFC a TOC; 
Třída 4.1: Samovolně se rozkládající látky typu C, D, E a F; a 
  UN 2956, 3241, 3242 a 3251; 
Třída 5.2: Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3111, 3112); 
Třída 6.1: 

Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1 a FTC; a 

  látky s inhalační toxicitou (UN 3381až 3390); 
Třída 8: Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1; 
Třída 9 : Klasifikační kódy M9 a M10; 

Pokud jsou přepravovány v cisternách nebo volně ložené: 

Třída  3: Obalová skupina I a II a klasifikační kód F2; 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 TF 2 a TW 1; a 
  Obalová skupina pro klasifikační kódy TF 1, TF 2, FTC a TW1; 
Třída 8: Obalová skupina pro klasifikační kódy CF1 a CFT a CW1; 
Třída 9: Klasifikační kódy M2 a M3; 
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� kategorie tunelu E 

 

- omezení pro všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919,  3291, 3331 a 3373 

 

1) Odhad vychází se skutečných vlastností nebezpečných, typu ochrany a  přepravovaného 

množství. 

6.2 Omezení průjezdů tunely 

Mezinárodní dohoda poté přiřazuje každé nebezpečné věci poté KÓD, který stanovuje 

omezení pro přepravu pro jednotlivé tunely podle označení v předcházející kapitole. Výjimka 

platí pro věcí UN 2919 a 3331, jejíž přepravu stanovuje zvláštní ujednání příslušných orgánů.  

6.3 Označování NV a jejich automatická identifikace  

Při silniční přepravě je povinné NV označovat bezpečnostními značkami, které informují o 

druhu nebezpečí dané látky. Dále musí být provedeno označení výstražnými tabulkami, které 

jsou oranžové barvy a jsou rozděleny do dvou částí, ve kterých jsou čísla [27]. 

 

Identifikační číslo nebezpečí – Kemlerův kód 

 

  Identifikační číslo látky – UN kód 

 

Obr. 15: Identifikační číslo látky a Kemlerův kód [27] 

 

Kemlerův kód je složen ze dvou až tří čísel a je popřípadě doplněn zvláštním znakem. Čísla a 

znak přestavuje nebezpečí dané látky. UN kód je přiřazen každé látce a slouží jako její 

identifikátor. 

Tyto kódy lze číst zařízením, které lze instalovat před vjezdem do tunelu a mít tak informace 

o přítomnosti, druhu a vlastnostech nebezpečné látky přepravované tunelem. Lze také zjistit 

zda tento nebezpečný náklad může má oprávnění projíždět tunelem. V případě MU lze 

poskytnout informace o látce zasahujícím složkám IZS. 

 

286 
1050 
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7 POŽADAVKY NA KATEGORIE TUNEL Ů DLE ADR 

Začleňování silničních tunelů do kategorií bezpečnosti pro přepravu nebezpečných věcí je 

novým požadavkem směrnice. Povinné požadavky na kategorie silničních tunelů dle ADR 

však nebyly dosud stanoveny. 

Smyslem navrhovaných opatření je zvýšení bezpečnosti silničních tunelů, ve kterých se 

přepravují NV. Z tohoto určeného zabezpečení by mohl být také vytvořen kontrolní seznam 

(check list), podle kterého by se porovnávalo vybavení tunelu s povinným vybavením pro 

přepravu NV. 

Stanovená bezpečnostní opatření jsou v souladu ze Směrnicí evropského parlamentu a Rady 

2004/54/EC o minimálních požadavcích pro tunely na transevropské silniční síti, aby mohla 

být platná pro všechny státy EU. Jsou platná pro tunely delší než 500m, které usnadňují 

spojení rozlehlých oblastí Evropy a hrají rozhodující úlohu ve fungování a rozvoji 

regionálních ekonomik.  

 

7.1 Postup při ur čování požadavků 

Při určování potřeb pro zabezpečení tunelu, bylo nutné nejprve vycházet z toho, jaká rizika 

jsou spojena s povolenou třídou a způsobem přepravy NV. A také jaký může být průběh 

scénářů havárií. Musely být zjistit příčiny iniciačních mimořádných události, jak se MU bude 

rozvíjet až do takového stádia, kdy je nutné přivolat záchranné složky IZS a opatření, které 

MU ovlivní, obr. 15. Jako podklad posloužila ADR, lit. [13,29], popřípadě některé webové 

stránky. Na základě těchto vědomostí a poznatků uvedených v kapitolách o MU v tunelech, 

bezpečnosti silničních tunelů,  právním rámci atd., bylo navrhnuto technické, technologické i 

organizační opatření.  
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                                          rozvoj událostí 

 

  iniciační událost                 událost s nutností zásahu IZS 

  

    preventivní      o  p  a  t  ř  e  n  í     p  r  o    s n  i  ž  o  v á  n  í      n  á  s  l  e  d  k  ů 
      opatření                                                                       opatření pro likvidaci MU 
 

Obr. 16: Průběh MU a bezpečnostní opatření 

 

 

 Zabezpečení tunelů pro přepravu NV dále vychází: 

� z negativních rysů ovlivňujících příčiny a průběh nehod 

� z používaných preventivních a represivních opatření 

� z rizikových faktorů konstrukce, technického vybavení, řízení dopravy a 

provozu a záchranného systému  

� přenesením některých minimálních požadavků pro kategorie tunelu směrnice 

na kategorie tunelu pro přepravu NV 

� ze stanov směrnice a stanov dalších právních předpisů platných pro ČR, pro 

jejich ojedinělost a přísné požadavky 

� z analýz rizik a možných průběhů scénářů nehod 

� z charakteru nebezpečí vyplývajícího z kategorie nebezpečného nákladu 

 

7.2 Požadavky na kategorii tunelu E 

V tunelech kategorie E nesmí být přepravovány žádné NV, kromě výjimek uvedených 

v ADR. Jde o látky s UN čísly 2919,  3291, 3331 a 3373. Jedná se o radioaktivní látky, nebo 

biologické substance. Jejich přeprava po silnicích i v tunelech se řídí dle zvláštních předpisů. 

Tyto tunely musí tedy splňovat pouze požadavky, které jsou uvedené ve Směrnici evropského 

parlamentu a Rady 2004/54/EC o minimálních požadavcích pro tunely na transevropské 

silniční síti uvedené v příloze DP. 



59 

7.3 Požadavky na kategorii tunelu D 

V těchto tunelech je navíc povolena přeprava takových NV, které v případě havárie nezpůsobí 

závažné následky. Jedná se o nebezpečné látky s jiným nebezpečím, nebo přepravované NV 

množství je malé. 

Tunel této kategorie musí splňovat požadavky na tunel kategorie E. Pro případ havárie NV je 

nutné látku identifikovat a zachytit. Pro identifikaci NV bude tunel povinně vybaven 

automatickým čtecím zařízením UN a Kemlerova kódu, který je vhodné umístit ve větší 

vzdálenosti před portálem, aby mohla být vydána případná informace řidiči o chybném nejetí. 

Zařízení také poslouží pro předání informací operátorovi tunelu na zobrazovací zařízení. Ten  

může potřebná data předat JPO. Tunel musí být dále vybaven kanalizačním a drenážním 

systémem pro zachycení úniku NL. 

Dále by mělo být v tomto tunelu provedeno námětové cvičení JPO na likvidaci havárie 

nebezpečné látky v tunelu alespoň 1 x ročně. Taktéž by měla být provedena analýza scénáře 

nehody s účastí NL spadající do této kategorie. Obsluha řídícího centra tunelu musí být 

proškolena. Nutností je také zpracovat pokyny pro postup činností operátora tunelu při 

havárie. Pokyny se musí zpracovat do operativního plánu a operativní karty. 

 

7.4 Požadavky na kategorii tunelu C 

Tento tunel musí splňovat požadavky na kategorie tunelu D. Navíc je v něm povolena 

přepravu NV, které mohou způsobit velký požár. Zabezpečení spočívá v opatření pro 

předcházení vzniku požáru jeho rozšíření, včasnou detekci, snižování následků a snadný zásah 

JPO. Zajistit bezpečnost této skupiny je náročné a finančně nákladné a vyžaduje si mnoho 

technických opatření.  

 

7.4.1 Stavební opatření 

Po tragickým požárech bylo zjištěno, že je nutné budovat tunely se 2 samostatnými 

tunelovými rourami s jednosměrným provozem a zamezit dalšími stavebními úpravami 

působení kouřových zplodin a teploty. Při vodorovném vedení tunelu se značně omezuje 

šíření kouře v horizontálním směru. Sklon vedení tunelu dle směrnice nesmí přesáhnout 5%, 

pokud to není geograficky možné. Pro přepravu NV nesmí sklon tunelu 5% přesáhnout za 

žádných okolností. V těchto tunelech bude tedy přeprava NV zakázána. Při sklonu větším než  

3% je nutné provést analýzu rizik působení silného požáru a šíření kouře. 
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Šířka jízdního pruhu by měla být minimálně 3,5m, eliminuje se tak možnost srážky 

automobilů.  

Pro JPO je nutné vybudovat nástupní plochy a musí jim být umožněn zásah. Pro únik osob 

musejí být vybudovány nouzové chodníky zvýšené o 15cm a nouzové východy každých 

500m i v kratších tunelech. Havarijní jímka musí být schopna zachytit i vodu pro hašení. 

 

7.4.2 Technické vybavení 

Jako prevence proti požárům je nutné tunely opatřit zařízením automatické identifikace 

přehřátých částí vozidla. Zařízení se instaluje  před portálem a v případě nebezpečí požáru od 

přehřátých brzd, nebo motorové části vozidla vydá informaci operátorovi tunelu a ten může 

vozidlu zakázat vjezd do tunelu. 

Zamezit následkům a rozvoji malých požárů zle pomocí přenosných hasících přístrojů, které 

by měly být rozmístěny v maximální vzdálenosti 150m od sebe. Z důvodu včasnosti 

provedení prvotního zásahu. V téže vzdálenosti musí být hydranty a SOS kabinky. Podstatné 

také je v co nejkratším době detekovat požár a předat informace do velínu tunelu. Detekce 

požáru by měla být „dablována“ liniovými hlásiči a videodetekcí kouře. Ventilační systém 

musí být dostatečně nadimenzovám i na požáry se značným vývinem kouře. Měl by být 

doplněn také zařízením, které zamezuje promíchávání kouře do nižších vrstev. 

Pro řízení zásahu při velkém požáru je nutné zajistit přenos rozhlasového vysílání pro 

záchranné složky IZS a umožnit komunikaci mezi samotnými složkami IZS. 

Nepostradatelným technickými zařízeními pro tuto kategorii jsou světelná signalizace 

uzavření tunelu, které musí být umístěná na začátku tunelu a potě každých 1000m uvnitř a 

mechanické zábrany pro zamezení vjezdu před tunelem pro všechny tunely nad 500m. Dalším 

vybavením by měly být proměnné informační tabule o snížení rychlosti. Potřebným zařízením 

je automatické signalizace překročení výšky vozidla.  

Při MU tohoto typu musí účastníci neprodleně opustit tunel. Příkaz k opuštění tunelu zle 

vydat prostřednictvím proměnných informačních a prostřednictvím ozvučovacího zařízení, 

které by mělo být mimo zásahové cesty instalováno v samotné tunelové rouře. Z předešlého 

vyplývá, že tunel musí mít řídící centrum, ze stálou obsluhou. 
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7.4.3 Organizační opatření 

Vhodnou organizací je nutné zajistit správné postupy při předcházení i při represivním 

zásahu. Jako preventivní opatření se musí provést samostatná analýza rizik požárního větrání, 

analýza evakuace osob. Pro JPO je stanovena povinnost provést simulační cvičení velkého 

požáru alespoň 1 x za rok a cvičení součinnosti s dispečerem tunelu a na základě nedostatků 

stanovit opatření. Dispečera tunelu je také potřeba proškolit na tyto situace.  

Jednotce PO musí být umožněna dostupnost do 7minut. Jednotka by měla dorazit tedy ještě 

v čase, kdy probíhá samovolná evakuace osob. V tunelové dokumentaci musí být zpracovány 

operativní plány a operativní karty, které by sloužily jako podklad pro rychlé řešení události. 

 

7.5 Požadavky na kategorii tunelu B 

Tato kategorie tunelu musí splňovat požadavky na kategorii C. V tunelu je povolena navíc 

přeprava velkého množství toxických látek a věcí, které mohou vést k silnému výbuchu. 

Veškeré opatření snižují rizika představující únik NV a silný výbuch. 

 

7.5.1 Stavební opatření 

Jako stavební opatření je nutné vybudovat rozšíření vozovky u portálů. Toto opatření snižuje 

možnost nárazu do stojících automobilů. Každých 1000m musí být nouzové zálivy, nebo 

odstavné pruhy bez ohledu na intenzitu dopravy, což umožní bezpečné odstavení vozidel 

v případě poruchy.  

 

7.5.2 Technické vybavení 

Pro včasnost zjištění úniku NL by měl být instalován systém detekce úniku NL. Signál 

mobilních operátorů pro hlášení nehody a eCall,  což  zajistí  rychlé  předání  informací  HZS. 

Pro předcházení nárazu do automobilů musí být řidič informován prostřednictvím světelných 

tabulí o minimální bezpečné vzdálenosti a zákazu změny jízdního pruhu. Následky 

potenciálního výbuch lze také zmírnit zařízením pro uzavírání tunelu, které by bylo použito i 

uvnitř tunelu. 
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7.5.3 Organizační zabezpečení 

Vhodnou organizací zle zmírnit následky MU. Předem musí být připraven plán řešení MU 

silného výbuchu a úniku velkého množství toxické látky a zpracovány postupy pro dispečera 

tunelu, operativní karty a operativní plány a plán ohrožených osob o jejich varování. JPO, IZS 

a obsluha tunelu musí provést 1x ročně simulační cvičení s námětem na tento typ MU. Pro 

zdolávání MU, musí být jednotka PO vybavena technickými prostředky pro likvidaci tété 

havárie. 

 

7.6 Požadavky na kategorii tunelu A 

V této kategorii tunelu je povolena přeprava všech nebezpečných látek. Tunely musí splňovat 

požadavky na kategorii B a rizika spojena s přepravou látek, které mohou způsobit velmi 

silný výbuch. Následky velmi silného výbuchu nelze ovlivnit. Rozsah výbuchu zasáhne celý 

tunel nebo jeho velkou část. Požadavky se týkají především mnohých preventivních opatření. 

 

7.6.1 Stavební opatření 

Riziko nárazu se sníží stavebním opatření pokud bude budován povrch komunikace se 

zvýšenou hodnotou tření i u kratších tunelů (betonový povrch). Šířka vozovky bude 

minimálně 3,75m. Barevné provedení stěn a vozovky musí bude ve světlem provedení a 

nebude narušovat zrakovou pohodu. 

 

7.6.2 Technické vybavení 

Do technického vybavení lze zahrnout světelné provedení dopravních značek, které umožní 

jejich snadné čtení. Senzory počasí a informační tabule, upozornění na nebezpečné stavy pro 

uvědomění řidičů o tomto nebezpečí. Dále musí být instalovány reflexní knoflíky a reflexní 

značení jízdních pruhů. Pro snížení stísněnosti v tomto prostoru by měla být použita 

signalizace pomocí šipek – provoz v pořádku. 
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7.6.3 Organizační zabezpečení 

Organizačním opatřením musí být pro zamezení vzniku nehody zajištěno omezení rychlosti a 

zákaz předjíždění. Pro rychlé řešení události musí být vypracována operativní karta, 

operativní plán a plán řešení velmi silného výbuchu, kterými se řídí činnost operátora. 

JPO, IZS musí provést 1x ročně simulační cvičení na tento druh události. 2 JPO musí dorazit 

k místu události do 7 minut. 

 

7.7 Tabulka s požadavky na kategorie tunelů dle ADR 

Následující tabulka uvádí souhrn požadavků, které musí splňovat jednotlivé kategorie tunelů 

pro přepravu nebezpečných věcí. 
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kategorie 
tunelu 

konstrukční požadavky  
technické a technologické 

vybavení 
organizační požadavky 

požadavky 

E Musí splňovat požadavky směrnice 2004/54/ES 

požadavky na kategorii E + 
Drenážní a kanalizační 

systém Automatická identifikace Cvičení IZS a personálu se  

Záchytné jímky pro uniklé NL kemlerova kódu zaměřením na unik NL 
    Dokumentace:  
    plán řešení úniku NV 
    Analýza rizik havarie 
    NV tété kategorie 

    
Pokyny pro činnost 

dispečera 
    na zdolávání této MU 
    (operativní plán, operativní 

D 

    karty) 

požadavky na kategorii D + 
2 samostatné tunelové roury Automatická identifikace Analýza scénáře velkého 

max. sklon 5% přehřátých částí vozidla požáru, šíření kouře 
Při sklonu > 3% analýza rizik PHP max. 150m od sebe evakuace osob 

šíření kouře Liniové hlásiče požáru Cvičení IZS a personálu se  
Minimální šířka jízdního 

pruhu 
Videodetekce kouře 

zaměřením na velmi silný 
3,5m  Rozhlasové vysílání pro požáru 

Nástupní plochy pro JPO záchranné sbory IZS 
zatřízení objektu do I. 

stupně 
v předportálí tunelu Ozvučovací zařízení nebezpečnosti dle zákona 

Vyvýšené nouzové chodníky, Automatická identifikace umožnění příjezdu 1. JPO 
nebo odstavný pruh překročení výšky vozidla max. do sedmi minut 

Nouzové východy  
Signalizace uzavření tunelu 

a závory 
Plán řešení velkého požáru 

každých 500m Zařízení stratifikace kouře a postup činností 

 
SOS kabinky každých 

150m 
Pokyny pro činnost 

dispečera 
 Hydranty každých 150m na zdolávání této MU 

 
Proměnné informační 

tabule - 
(operativní plán, operativní 

 opusť tunel, stůj nehoda karty) 
 Řídící centrum se stálým Havarijní plán 

C 

 dohledem   
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kategorie 
tunelu 

konstrukční požadavky  
technické a technologické 

vybavení 
organizační požadavky 

požadavky 

požadavky na kategorii C + 
Analýza křižovatek Signál mobilních operátorů Plán řešení silného výbuchu 

Konstrukce odolná výbuchu eCall, a uniku velkého množství 
Nouzové zálivy  Informační tabule o  toxické látky 
 každých 500m nim. bezpečné vzdálenosti Cvičení IZS a personálu se  

Rozšíření vozovky u portálů  
Světelná signalizace –zákaz 

změny jízdních pruhů, zaměřením na silný výbuch 
tunelu  min. bezpečná vzdálenost výbuch a velký únik 

 Závory i uvnitř tunelu  toxické látky 

   
Pokyny pro činnost 

dispečera 
    na zdolávání této MU 
    (operativní plán, operativní 
    karty) 
    Zajištění informovatelnosti 

B 

    pro obyvatele 

požadavky na kategorii B + 
Šířka vozovky min. 3,75m Senzory počasí a informační JPO kategorie IA 
Betonový povrch silnice tabule nebezpečí z počasí Plán řešení velmi silného   
Bez křižovatek v tunelu Reflexní knoflíky Omezení rychlosti 

Nouzové pruhy Reflexní značení jízdních  Zákaz předjíždění 
Rovné vedení trasy  pruhů Cvičení IZS a personálu se  

Barevné provedení   Dopravní značky ve 
světelném 

zaměřením na velmi silný 

  provedení výbuch  

  Signalizace - provoz v 
pořádku 

Pokyny pro činnost 
dispečera 

   na zdolávání této MU 
   (operativní plán, operativní 

A 

  
  

karty) 
Zákaz předjíždění 

 

7.8 Závěr kapitoly 

Navrhnou konstrukční, technické a organizační požadavky na jednotlivé kategorie silničních 

tunelů dle ADR pro bezpečný průjezd NV je složitou otázkou, která vyžaduje rozsáhlé 

znalosti problematiky zabezpečovacích systémů silničních tunelů, stavebních úpravách, 

konstrukčních provedeních a organizačních opatřeních v tunelech v celé EU. V této kapitole 

jsou  uvedeny základní požadavky určené na základě poznatků v diplomové. Jsou splněny 

přitom nároky směrnice a navíc jsou stanoveny další opatření zvyšující bezpečnost bez ohledu 

na délku a intenzitu dopravy. 
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ZÁVĚR 

K dopravním nehodám ze závažnými následky docházelo bude stále docházet. Nově zavedená 

bezpečnostní opatření stanovená  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o 

minimálních požadavcích pro tunely na  transevropské silniční síti podstatně zvýšila 

bezpečnost v těchto objektech. Nová opatření stanovující nároky na kategorie silničních 

tunelů dle ARD by měla být zpracována do předpisů platných pro přepravu NV v Evropě. 

Z povinného vybavení by mohly být také vytvořeny check listy pro rychlou kontrolu 

bezpečnostních opatření. Společně s vědeckým výzkumem a novými poznatky by se oblast 

zabezpečení silničních tunelů měla stále rozvíjet. 

Stanovení všech požadavků, které by musely jednotlivé kategorie tunelu splňovat by svou 

obsáhlostí přesáhly rozsah diplomové práce. Práce je proto jen nastíněním této problematiky a 

naznačuje z jakých podkladů je nutné vycházet a jakým směrem by se měla tato problematika 

ubírat. 

V diplomové práci jsou popsány nehodové událostí minulých let, jejich průběh a okolnosti, 

které výrazně přispěly ke značným ekonomickým ztrátám i obětem na životech. V dalších 

kapitolách jsou uvedeny používané přístupy zabezpečení silničních tunelů, postupy analýz 

rizik, možné průběhy havárií, právní rámec a kategorie bezpečnosti silničních tunelů. Aplikací 

poznatků jsou poté stanoveny bezpečnostní opatření, ze kterých byla vytvořena tabulka a jsou 

v souladu ze směrnici. Cíl diplomové práce byl splněn, avšak v požadavcích nejsou zahrnuta 

všechna opatření. 

Při návrhu zabezpečení silničních tunelů narážíme na celou řadu problémů. Je nutné vytvořit 

si podrobný přehled o provedení tunelových staveb v zemích EU včetně technických zařízení, 

a právním rámci. Rizika spojená s přepravou NV, chování nebezpečných látek a následky 

scénářů havárií nelze jednoznačně stanovit. Je potřebné při určování požadavků brát ohled na 

délku tunelu a intenzitu dopravy. Každý silniční tunel je nutné hodnotit a vybavovat 

individuálně. Mnoho stávajících tunelů pravděpodobně nesplní potřebné nároky bezpečnosti. 

Další otázkou je zda-li nejsou bezpečnostní opatření příliš ekonomicky nákladné vzhledem 

k počtu dopravních nehod. 
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Dodatečné podmínky pro povinné provedení nebo poznámky 
Provoz > 2000 vozidel v jednom jízdním 
pruhu 

PŘÍLOHA č. 1 – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA 
TUNELY 
 
 

500 – 1000 
m 

1000 – 3000 m >3000 m 

Dvě trouby nebo více Odst. 2.1    Povinné, jestliže prognóza na 15 let ukazuje, že intenzita dopravy přesáhne 10 
000 vozidel v jednom jízdním pruhu 

Sklon ≤ 5% Odst. 2.2 * * * Povinné, jestliže to geograficky není možné jinak 
Nouzové chodníky Odst. 2.3.1 

Odst. 2.3.2 
* * * Povinné, kde není nouzový pruh, jestliže není respektována podmínka 

odst. 2.3.1. 
V stávajících tunelech, kde není ani nouzový pruh, ani nouzový chodník, jsou 
přijímána dodatečná nebo zesílená opatření 

Nouzové východy alespoň každých 500 
metrů 

Odst. 2.3.3 - 
Odst. 2.3.9 

* * * Z řízení nouzových východů v stávajících tunelech je hodnoceno případ od 
případu 

Příčná propojení pro záchranné služby 
alespoň každých 1 500 metrů  

Odst. 2.4.1 o o/● ● Povinné v tunelech s dvěma troubami delších než 1 500 m 

Přejezd středního dělicího pásu před 
každým portálem tunelu 

Odst. 2.4.2 ● ● ● Povinné před tunely s dvěma nebo více troubami, kde je to geograficky možné 

Nouzové zálivy alespoň každých 
1 000 metrů 

Odst. 2.5 o o/● o/● Povinné v nových obousměrných tunelech > 1 500 m bez nouzových pruhů. 
V stávajících obousměrných tunelech > 1 500 m: v závislosti na analýze. Jak 
pro nové, tak stávající tunely, v závislosti na dodatečně využitelné šířce tunelu.  

Odvodnění pro hořlavé a toxické kapaliny Odst. 2.6 * * * Povinné, kde je povolena doprava nebezpečných věcí 

Stavební 
opatření 

Požární odolnost stavební konstrukce  Odst. 2.7 ● ● ● Povinné, kde místní zhroucení může mít katastrofické následky 

● - povinné pro všechny tunely, o - nepovinné, 
* - povinné s výjimkami, ☯- doporučené 
 
 
 
 
 



2 

 
Provoz ≤2000 vozidel v jednom 
jízdním pruhu 

Provoz > 2000 vozidel v jednom 
jízdním pruhu 

PŘÍLOHA č. 1 – MINIMÁLNÍ         
POŽADAVKY NA TUNELY 
 500-1000 m > 1000 m 500 – 1000 

m 
1000 –
3000 m 

>3000 m 

 
Dodatečné podmínky pro povinné provedení nebo poznámky 

Běžné osvětlení Odst. 2.8.1 ● ● ● ● ●  
Nouzové osvětlení Odst. 2.8.2 ● ● ● ● ●  

Osvětlení  

Nouzové únikové osvětlení Odst. 2.8.3 ● ● ● ● ●  
Mechanické větrání Odst. 2.9 o o o ● ●  Větrání 
Zvláštní opatření pro příčnou nebo 
polopříčnou ventilaci  

Odst. 2.9.5 o o o o ● Povinné v obousměrných tunelech, kde je řídicí centrum  

Hlásky nouzového 
volání  

Alespoň každých 150 metrů Odst. 2.10 * * * * * Vybavené telefonem a dvěma hasicími přístroji. U stávajících tunelů je 
povolen největší odstup 250 m. 

Zásobování vodou  Alespoň každých 250 metrů Odst. 2.11 ● ● ● ● ● Není-li k dispozici, je povinné zajistit dostatek vody k hašení jiným 
způsobem..  

Dopravní značení  Odst. 2.12 ● ● ● ● ● U všech bezpečnostních zařízení k dispozici uživatelům tunelu (viz 
příloha III) 

Řídicí centrum   Odst. 2.13 o o o o ● Dozor nad více tunely může být soustředěn do jediného řídicího centra. 
Videodohled Odst. 2.14 o o o o ● Povinné kde je řídicí centrum  Systémy dohledu 
Automatické systémy zjišťování 
mimořádných událostí a požáru 

Odst. 2.14 ● ● ● ● ● V tunelech bez řídicího centra je povinný alespoň jeden ze dvou 
systémů 

Světelná signalizace před vjezdy 
do tunelu  

Odst. 2.15.1 o ● o ● ●  Zařízení pro zavírání 
tunelu 

Světelná signalizace uvnitř tunelu 
alespoň každých 1000 metrů 

Odst. 2.15.2 o o o o ☯ Doporučeno, jestliže je zřízeno řídicí centrum a délka tunelu překračuje 
3 000 metrů 

Přenos rozhlasového vysílání pro 
záchranné služby  

Odst. 2.16.1 o o o ● ● . 

Bezpečnostní rozhlasové zprávy 
pro uživatele tunelu 

Odst. 2.16.2 ● ● ● ● ● Povinné, kde je pro uživatele tunelu přenos rozhlasového vysílání a 
kde je zřízeno řídicí centrum 

Spojovací a 
dorozumívací systémy 

Reproduktory v úkrytech a u 
východů 

Odst. 2.16.3 ● ● ● ● ● Povinné, kde evakuovaní uživatelé musí čekat před opuštěním tunelu 

Nouzové zásobování proudem  Odst. 2.17 ● ● ● ● ● K zajištění fungování nenahraditelných bezpečnostních zařízení 
alespoň během evakuace uživatelů tunelu 

Požární odolnost zařízení  Odst. 2.18 ● ● ● ● ● Cílem je zachovat nezbytné bezpečnostní funkce. 

 


