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Bakalářská práce se zabývá bezpečností v souvislosti s provozováním silničních 

tunelů. Uvádí a popisuje související normativní dokumenty, rozdělení tunelů a zaměřuje se na 

popis technologického vybavení včetně bezpečnostních stavebních úprav. Dále práce 

nastiňuje vybrané bezpečnostní hrozby pro tunelové stavby s možností řešení pro jejich 

předcházení nebo minimalizace případných následků. Závěrem je v práci zhodnocena 

bezpečnost souvisejících objektů a provedena kvalitativní expertní analýza rizik metodou 

FMEA pro konkrétní silniční tunel Klimkovice. 
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The thesis deals with safety associated with the operation of the road tunnels. It shows 

and describes related normative documents, the division of the tunnels and focuses on the 

description of the technology equipment including safety of the construction work. The thesis 

also outlines selected safety menace for the tunnel constructions as well as the options of the 

solution of prevention and minimalization of eventual consequences. At the end of this work 

the safety of related object is evaluated along with the qualitative expert analysis of the risk 

which is made by FMEA method for the particular Klimkovice road tunnel. 
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1 Úvod 

Se vzrůstající hustotou silniční dopravy je v  současné době jak v České republice, 

tak v zahraničí rozvíjen trend situovat silniční dopravu pod zemský povrch. Za tímto účelem 

je budováno mnoho silničních tunelů. Toto řešení přináší své klady, jako jsou například 

ekologické přínosy pro okolí snížením exhalací, snížení hluku a menší zásahy do krajiny. 

V souvislosti s provozem tunelových staveb jsou však spojeny také značné hrozby a s nimi 

související rizika. 

Mezi jednu z nejzávažnějších hrozeb patří bezesporu nebezpečí vzniku požáru, ať již 

ve spojitosti s dopravní nehodou nebo mimořádnou události. Jeho následky mohou být 

katastrofální. Situace se komplikuje v případě úniku nebezpečné látky, schopné exploze, 

požáru nebo toxického zamoření prostoru tunelu. Tunelové stavby sami o sobě působí také 

negativně na psychiku řidičů. Mohou vyvolat specifické problémy jako např. pocit uvěznění 

a klaustrofobie, strachu s chycení do pasti nebo léčky, problémy s viditelností díky šeru 

v tunelu, monotónnosti vjemu a nakonec také ztrátu orientace a představy, kde se daný 

subjekt nachází. Tyto faktory zvyšují pravděpodobnost vzniku dopravní nehody se všemi 

jejími negativními důsledky. Nelze také zapomínat, že mnohé dopravní tunelové stavby jsou 

součástí subsystému kritické infrastruktury spadající do odvětví dopravy. Proto zde hrozí 

reálná hrozba spáchání úmyslného trestného činu nebo dokonce teroristického útoku, i když 

takovýto útok na silniční či železniční tunel dle lit. [11], nebyl do současné doby 

zaznamenán. 

Převrat v pohledu na bezpečnost převážně silničních, ale také železničních 

tunelových staveb nastal po závažných nehodách, které se odehrály přibližně v uplynulých 

deseti létech v tunelech Mont Blanc, Tauern, Kaprun, Gotthard a dalších. Tyto události 

s velkým počtem smrtelných zranění dali dostatečný impuls k tomu, aby se bezpečnost 

v silničních tunelových stavbách dostala do popředí zájmu specialistů, politiků a členů 

bezpečnostních a záchranných složek. Za tímto účelem byla vytvořena direktiva Evropské 

komise 2004/54/EC o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely v transevropské 

silniční síti, která byla také implementována do naších národních právních předpisů 

a normativních dokumentů. Ačkoli jsou poznatky z oboru bezpečnosti tunelových staveb 

v České republice na vysoké úrovni, zůstává stále ještě řada rezerv, které je nutno 

dopracovat. Stávající normy a předpisy pro výstavbu a provoz silničních tunelů v České 

republice splňují v oblasti stavební a technologické daná ustanovení jmenované směrnice 



 

 2 

2004/54/EC a v některých oblastech jí dokonce svými požadavky předcházejí. Zmíněné 

rezervy však zůstávají v rámci organizační stránky, kdy bude v budoucnu vhodné ustanovit 

funkci inspekčního orgánu, bezpečnostního technika apod. Jedná se tedy o trvalý proces 

zlepšování a optimalizace bezpečnosti, jejímž cílem je zmírnit rizika v tunelových stavbách 

mající dopady na životy, zdraví a majetek občanů, [11]. 

 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, popsat a vyhodnotit aktuální rizika spojená 

s provozováním silničních dopravních tunelů. Dále na základě teoretických znalostí 

navrhnout vhodný způsob řešení, vedoucí k předcházení daných rizik, případně k eliminaci 

jejich následků. Tato práce je podrobněji zaměřena na bezpečnostní řešení tunelového 

komplexu Klímkovice s uvedením jeho technologického a stavebního vybavení a analýzy 

rizik pomocí expertní kvalitativní metody FMEA. 

 

 

Obrázek 1 – Ukázka silničního tunelu 
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2 Související právní předpisy a normativní dokumenty 

Následující normativní dokumenty tvoří hlavní předpisy, které určují národní 

standarty a technické podmínky pro vybavování a provozování silničních tunelů. Tyto 

dokumenty byly v souvislosti s vydáním směrnice Evropské komise 2004/54/EC revidovány 

a plně odpovídají jejím požadavkům. 

Norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů na pozemních komunikacích“. 

Norma je základním dokumentem pro projektování tunelů. Určuje detailněji jejich stavební 

uspořádání a shrnuje požadavky na dopravní a technologické vybavení z technických 

podmínek TP98. Norma byla v roce 2005-2006 revidována v souvislosti s vydáním 

evropské směrnice 2004/54/EC. 

Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací“. Technické podmínky stanovují základná požadavky na technologické 

vybavení tunelů a stanovují minimální požadavky na jejich bezpečnost. TP98 byly 

revidovány a doplněny v letech 2004-2005 a nahrazují do té doby stávající technické 

podmínky TP98 z roku 1997. 

„Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb  na pozemních 

komunikacích“. Technické podmínky se zabývají obecně pozemními komunikacemi. Ve 

specializované kapitole stanovují požadavky na návrh tunelových staveb a požadavky na 

obsah a rozsah všech stádií koncepce. 

Technické podmínky TP154 „Provoz, zpráva a údržba tunelů pozemních 

komunikací“. Tyto technické podmínky jsou v Evropě ojedinělým dokumentem, který se 

zabývá provozováním tunelů a stanovuje požadavky na servis, zpracování a ukládání dat 

z dopravních a technologických zařízení. 

„Technické podmínky TP „Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací“. 

Technické podmínky jsou výstupem projektu ministerstva dopravy „Analýza a řízení rizik 

v tunelech pozemních komunikací“. Zabývají se kompletní bezpečností jak po stránce 

technické tak organizační. Poskytují také komplexní přehled o metodách analýzy rizik 

a jeho řízení. Tento dokument je v době zpracovávání této práce ve stádiu 

projednávání. [11] 

Odkazy na další související právní předpisy a normativní dokumenty jsou uvedeny 

ve jmenovaných dokumentech. 
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3 Rozdělení silničních tunelových staveb 

Dle normy ČSN 73 7507 „Projektování tunelů pozemních komunikací“, se pojmem 

tunel rozumí liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (silnice, 

dálnice nebo místní komunikace), umožňující plynulou a bezpečnou jízdu  vozidel 

podcházením horských masívů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či 

ekonomicky cenných území a podobně, vyznačující se uzavřeným profilem, [3]. 

Tato norma rozděluje tunely podle následujících kritérií. 

Tunely zabezpečující průchod pozemní komunikace zpravidla: 

• terénním převýšením (překážkou) v trase komunikace, 

• pod vodní překážkou, 

• pod jiným dopravním systémem, 

• pod zastavěným územím, 

• pod územím chráněné krajiny. 

Podle způsobu výstavby: 

• ražené, 

• hloubené, 

• budované zvláštními způsoby výstavby. 

Podle délky se rozeznávají tunely: 

• krátké – délky do 300 m, 

• střední – délky 300 m až 1000 m, 

• dlouhé – délky přes 1000 m. 

Z hlediska stanovení technického vybavení tunelu se tunely zatříďují v závislosti na 

délce tunelu a intenzitě dopravy ekvivalentních vozidel do bezpečnostních kategorií: 

• kategorie TA, 

• kategorie TB, 

• kategorie TC. 
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Samotné silniční tunely lze také dělit dle směru proudící dopravy na jednosměrné 

nebo obousměrné. S tímto návrhem souvisí počet budovaných tunelových trub, stejně tak 

jako specifické požadavky na provoz, bezpečnost, technologické vybavení a bezpečnostní 

stavební úpravy. Mezi tyto patří např. řešení únikových cest pomocí propojek mezi 

tunelovými troubami, použití únikových štol, žebříků nebo chodeb, návrh větrání 

přirozeného, podélného, polopříčného či příčného atd. 

V současné době se při návrhu a výstavbě silničních tunelů dává přednost tunelům 

dvoutubusovým, které přinášejí efektivnější způsob evakuace osob v případě vzniku 

mimořádné události možností přechodu z jedné zasažené tunelové trouby do druhé. Dále 

účinnějším způsobem návrhu větrání, odstraněním pravděpodobností srážky protijedoucích 

vozidel apod. V případě již stávajících jednotubusových tunelů je pro zajištění případné 

evakuace podmínkou zřídit alespoň souběžnou šachtu nebo zajistit jiný dostatečně efektivní 

způsob pro včasnou evakuaci. 

Liniové podzemní dopravní stavby kromě silniční dopravy slouží také k dopravě 

železniční, pro provoz metra a podzemních městských drah. Dále se budují průplavní 

a plavební tunely, podchody pro pěší. Některé tunelové stavby lze využít také k ochraně 

obyvatelstva jako součást ochranného systému podzemních dopravních staveb. Mezi tyto 

patří v České republice Strahovský tunel nebo metro města Praha. 

Problematika tunelových staveb je velice obsáhlá a vyhledávání hrozeb a rizik pro 

každý jednotlivý druh návrhu by překročilo rozsah této práce. Z tohoto důvodu jsou 

následující kapitoly zaměřeny výhradně na dvoutubusové silniční tunely. 
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4 Popis tunelové stavby Klimkovice 

Stavba SO 601 tunel Klimkovice je součástí dálnice D47, stavby 4707 Bílovec –

 Ostrava, Rudná. Jedná se o dva samostatné, přibližně souběžné tunelové tubusy  v délce 

1080 m. Oba tunely mají stejné prostorové parametry a konstrukční uspořádání. Situační 

plánek stavby zobrazuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 – Situace stavby tunelu Klimkovice1 

Každý z tubusů je určen pro jednosměrný, dvouproudový provoz a je zatříděn do 

šířkové kategorie T 9,0 se šířkou mezi zvýšenými obrubami 9,5 m. Výškově jsou oba tunely 

v proměnném stoupání ve směru Brno – Ostrava se sklonem 6,00 %. Výška  průjezdného 

průřezu je 4,80 m, světlá šířka 12,20 m, [1]. Příčný řez tunelem je zobrazen v příloze 1. 

Každá tunelová trouba je vybavena po obou stranách nouzovými chodníky tvořícími 

nechráněné únikové cesty o šířce 1,209 a 1,018 m. Na pravé straně ve směru jízdy je 

v každé tunelové troubě umístěno sedm nouzových výklenků, ve kterých jsou umístěny SOS 

skříně. Navíc v polovině délky tubusu ve směru jízdy je situován pravostranný nouzový 

záliv o délce 50 m a průjezdném profilu 3,5 m. Samotný tunelový profil má v tomto místě 

rozšíření o 2,25 m na šířku vozovky a mezi obrubníky na 11,75 m, se světlou výškou profilu 

14,45 m, [1]. Ostravský portál tunelu Klímkovice je zobrazen na obrázku 3. 

                                                 
1 Obrázek převzat z WWW: <http://www.amberg.cz/download/clanky/tunel_klimkovice_jp.pdf> 
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Tunelové tubusy jsou mezi sebou propojeny pěti příčnými propojkami, které slouží 

jako chráněné únikové cesty pro přechod osob z jedné tunelové trouby do druhé. 

V propojkách jsou umístěny podružné rozvodny se situováním v podélné části. Tyto 

rozvodny tvoří samostatné požární úseky. Vstupy do tunelových propojek a do rozvoden 

v propojkách jsou vybaveny požárními uzávěry EW 90 SC DP1, odpovídající VII. stupni 

požární bezpečnosti a opatřeny panikovým kováním. Střední propojka č. 3 je situována 

naproti nouzovému zálivu. V této propojce se nachází kabelová šachta (viz. příloha 2), 

vedoucí z provozních prostor tunelu do trafostanice umístěné na povrchu nad tělesem 

tunelu. 

 

Obrázek 3 – Silniční tunel Klímkovice 

Tunel Klimkovice je na základě TP98 v závislosti na své délce a předpokládané 

intenzitě dopravy 26 200 vozidel/24 hod. v jednom směru, zařazen do bezpečnostní 

kategorie TA. Dle ČSN 73 7507 je svou délkou 1088 m  zatříděn jako tunel „dlouhý“. 

Je navržen na maximální průjezdní rychlost 80 km/hod. 

Z hlediska požární bezpečnosti je dimenzován na účinky požáru při podílu 

nákladních vozidel nad 15 %, s vydatnosti požáru 30-50 MW a zatříděn do VII. stupně 

požární bezpečnosti. 

Samotný tunel je vybaven lokálním velínem umístěným v provozně technickém 

objektu (PTO), který je z hlediska řízení dopravy na úrovni uzlu (viz. kap. 5.1 ). Tento velín 

je záložní, bezobslužný a jsou z něj předávány informace na ústřednu řídícího „Střediska 

správy údržby dálnic“ (SSÚD). Zde se nachází dispečerské pracoviště pro řízení dopravy 

a technologie spolupracující s příslušníkem Policie České republiky (PČR). 

Z důvodu dislokace dané stavby není tunel Klímkovice určen pro ukrytí obyvatelstva 

a tudíž není součásti ochranného systému podzemních dopravních staveb, [1]. 
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5 Technologické vybavení 

Technologické vybavení tunelů se řídí normou ČSN 73 7507 „Projektování tunelů 

pozemních komunikací“ a technickými podmínkami TP98 (dále jen TP98), které z této 

normy vycházejí. Technologické vybavení tunelu se člení dle lit. [10] na: 

• Dopravní systém 

• Osvětlení 

• Větrání 

• Bezpečností vybavení 

• Spojovací a dorozumívací zařízení 

• Požární zabezpečení 

• Systém videodohledu 

• Řídící systém 

• Zásobování elektrickou energií 

Každá z těchto skupin zařízení se svou činností významně podílí na zajištění 

optimální bezpečnosti v silničním tunelu. Proto musí být zabezpečena jejich dostatečná 

spolehlivost a ochrana proti případnému poškození, nebo výpadku elektrické energie. 

5.1 Dopravní systém 

Dopravní systém tunelové stavby je hierarchicky členěn do tří úrovní řízení a to na 

úroveň uzlu CT (lokální dispečink), úroveň oblasti řízení dopravy GT a technologie GA 

(oblastní dispečink) a úroveň útvaru GG (nejvyšší stupeň řízení obsahující několik oblastí). 

Hierarchickou strukturu řídícího systému zobrazuje Obrázek 4. 

Řízení dopravy v tunelu pozemní komunikace je realizováno senzory (zařízení 

měřící dopravní a fyzikální veličiny), aktory (zařízení umístěná v zorném poli řidiče 

a ovlivňující způsob jeho jízdy) a řídícím systémem. Dopravní systém je tvořen ve shodě 

s příslušnými úseky pozemní komunikace před portály, kde jsou umístěny dopravní značky 

a dopravní zařízení řízené řídicím systémem nebo jsou zde situovány senzory nezbytné pro 

řízení dopravy v tunelu, [10]. 
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Dopravní systém zajišťuje plnou dopravní funkci a přímo navazuje na systém řízení 

dopravy v dané oblasti. Je také řízen řídícím systémem v návaznosti na řízení technologie. 

Doprava v silničním tunelu je mimo jiné řízena v souvislosti na daný dopravní stav, ve 

kterém se systém nachází. Těmito stavy jsou stav řádný, zvláštní, mimořádný a havarijní. 

Ocenění jednotlivých stavů vychází ze získaných a upravených dopravních dat 

zpracovaných dopravním modelem, jenž je podstatnou částí dopravního systému a je 

vstupem pro řízení dopravy v reálném čase. [10] 

 

Obrázek 4 – Hierarchie řídících systémů dopravy [10] 

Řízení dopravy na v tunelu Klimkovi je zajišťováno vlastním řídícím systémem 

který provádí vyhodnocení intenzity dopravy a detekci vzniku mimořádných událostí a je 

součástí dálničním informačním systémem DIS D47. 

5.2 Osvětlení 

Hlavní funkce osvětlení je zajištění optimálních světelných podmínek pro uživatele 

tunelu a osvětlení únikových cest v případě vzniku mimořádné události pro usnadnění 

evakuace ohrožených osob. Za tímto účelem je použito dvou osvětlovacích soustav. Hlavní 

osvětlovací soustava je složena z akomodačního a průjezdního osvětlení, vedlejší 

osvětlovací soustava se skládá z přídavného protisměrného osvětlení pro případ 

obousměrného provozu, osvětlení pro nasvícení SOS kabin a nouzových zálivů a osvětlení 

chodeb v tunelových spojkách. 
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5.2.1 Akomodační osvětlení 

Slouží pro osvětlení přechodových pásem ve vstupní části tunelu a je realizováno 

pomocí dvou řad asymetrických výbojkových protisměrných svítidel, navržených na 

průjezdovou rychlost 80 km/hod. Akomodační osvětlení ovládá řídící systém na základě 

měření jasoměrů umístěných před portály tunelu. Napájení je realizováno z tunelových 

spojek a v úsecích bezprostředně sousedících s tunelovou spojkou. Z části je napájení 

provedeno ze zálohovaného bezvýpadkového zdroje elektrické energie a z části 

z nezálohovaného zdroje elektrické energie (viz. kap. 5.9). 

Při vyhlášení poplachu prostřednictvím systému elektrické požární signalizace 

(dále jen EPS) v případě normálního síťového napájení jsou všechna svítidla hlavní 

osvětlovací soustavy uvedena do provozu. 

5.2.2 Průjezdní osvětlení 

Průjezdní osvětlení slouží pro osvětlení celého tunelu. Je tvořeno výbojkovými 

symetrickými svítidly rozmístěnými v pravidelných roztečích 14 m. Napájení je realizováno 

z tunelových spojek v úsecích s nimi bezprostředně sousedících se zálohovaného 

bezvýpadkového zdroje elektrické energie. 

Svítidla průjezdního osvětlení v místech SOS kabin a tunelových spojek jsou 

vybavena halogenovou výbojkou bílého světla a během celého dne svítí na svůj plný 

světelný výkon. 

5.2.3 Náhradní osvětlení 

Náhradní osvětlení souží pro osvětlení tunelových trub v případě mimořádných 

provozních situací jako je především výpadek normálního napájení elektrickou energií. Toto 

osvětlení je tvořeno vybranými sekcemi svítidel akomodačního osvětlení. Tato jsou 

napájena ze zálohovaného bezvýpadkového zdroje napájení. Náhradní osvětlení je navrženo 

na maximální průjezdní rychlost 60 km/hod. 

Pro případ vzniku požáru a současném výpadku síťového napájení jsou v návaznosti 

na signál EPS, řídícím systémem automaticky zapnuty všechny větve hlavní osvětlovací 

soustavy ze zálohovaného bezvýpadkového zdroje elektrické energie společně s nouzovým 

osvětlením po dobu minimálně 30 minut. Jestli že nedojde k obnově síťového napájení, je 

hlavní soustava odpojena a v provozu zůstává pouze nouzové únikové osvětlení po dobu 

nejméně dalších 90 minut. 
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5.2.4 Nouzové únikové osvětlení 

Nouzové únikové osvětlení tunelu slouží pro osvětlení únikových cest. Je umístěno 

po obou stranách v ostění tunelových trub ve výšce 0,9 m nad úrovní chodníku, v SOS 

skříních, ve stavebních příčkách u vchodů do tunelových spojek a v samotných tunelových 

spojkách. Ve spojkách je upevněného v bocích ostění ve výšce cca. 3 m nad podlahou 

propojky za použití zářivkových svítidel. V tunelových troubách je nouzové osvětlení 

realizováno pomocí diodových svítidel umístěných po obou stranách tunelových tubusů, 

v osových vzdálenostech 12 m. Napájení zajišťuje zálohovaný bezvýpadkový zdroj napájení 

z rozvaděče umístěného v tunelových spojkách. Při výskytu požáru nebo výpadku 

elektrického proudu je stanoveno, aby funkčnost nouzového osvětlení byla zabezpečena po 

dobu min. 90 minut, [1]. Následující obrázek zobrazuje členění nouzového osvětlení tunelu 

dle TP98. 

 

Obrázek 5 – Členění nouzového osvětlení tunelu [10] 

Nouzové osvětlení v tunelových spojkách svítí nepřetržitě po dobu 24 hodin denně 

a slouží zároveň jako provozní osvětlení, [1]. 

5.3 Větrání 

Podle délky tunelových trub a intenzity dopravy se větrání silničních tunelů provádí 

buď to přirozené nebo je realizováno jako podélné, polopříčné nebo příčné. 

U jednosměrných tunelových trub se uplatňuje také „pístový efekt“ projíždějících vozidel. 

Hlavním účelem větrání je snížit koncentraci škodlivin na přípustnou míru, zajistit dobrou 

viditelnost pro průjezd vozidel tunelem s ohledem na povolenou rychlost, snížit možné 

účinky tepla a kouře na osoby při vzniku požáru a řídit rozptyl škodlivin z tunelu, [6]. 
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V případě tunelu Klímkovice se jedná o systém podélného nuceného větrání. 

K tomuto slouží celkem šestnáct proudových axiálních ventilátorů s tahem 1130 N, 

příkonem elektromotoru 30 kW a možností reverzního chodu (viz. Obrázek 6). 

Ventilátory musí překonat protivítr na portále 8 m/s a současně v případě požáru 

dosáhnout rychlosti proudění uvnitř tunelu v zasaženém tubusu 5 m/s a 3 m/s 

v nezasaženém. Ventilátory musí zajistit provoz při teplotě 400 °C po dobu 

min. 90 minut, [1]. 

 

Obrázek 6 – Dvojice axiálních ventilátorů pro podélné větrání 

Větrání tunelových  propojek je zajišťováno dvěma axiálními jednosměrnými 

ventilátory a čtyřmi požárními klapkami v každé z nich. 

Rozvodny jsou větrány pomocí vzduchotechnické jednotky trafostanice, která 

dopravuje čerstvý vzduch potrubím do prostoru v úrovni prvního podlaží, odtud je přes 

otevřené dveře vzduch dopravován šachtou a kolektorem do prostoru pod šachtou 

nacházející se v propojce TS 3 a dále přes požární stěnové uzávěry do přilehlých rozvoden. 

Část čistého vzduchu je také dopravována ventilátorem vzduchotechnickým kanálem 

umístěným pod vozovkou do rozvoden umístěných v ostatních propojkách. 

5.3.1 Požární větrání 

Požární větrání zajišťují proudové ventilátory se zpožděním sedmi minut po 

identifikaci požáru od EPS, aby nedošlo v průběhu evakuace k promíchání kouřových 

zplodin hoření s čistým vzduchem a ohrožení osob. Požární proudové ventilátory musejí 

odolat teplotě 400 °C po dobu min. 90 minut s možností využití reverzace chodu. [1] 

Spojovací chodby (viz. Obrázek 7) jsou při požáru odvětrány nuceně za zajištění 

přetlaku 25-100 Pa mezi prostorem tunelového tubusu a spojovací chodbou, po dobu 

min. 90 minut, [1]. 
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Obrázek 7 –  Spojovací chodba (tunelová propojka) 

5.4 Bezpečnostní vybavení 

Bezpečností vybavení tunelu zajišťuje bezpečnost pro jeho uživatele a vytváří 

podmínky pro předcházení vzniku mimořádných událostí, popřípadě ke zmírnění jejich 

následků. Bezpečností zařízení je tvořeno jak bezpečnostními stavebními úpravami 

(viz. kap. 6), tak technickým bezpečnostními prostředky. Tyto jsou předepsány nebo 

doporučen na základě zařazení tunelu do kategorie TA, TB nebo TC. Konečné rozhodnutí 

o použití doporučených prostředků je dáno analýzou místních podmínek a je specifické pro 

každý tunel. [10] 

Dle TP98 se mezi bezpečností zařízení zatříďují hlásky nouzového volání, systém 

videodohledu, prvky dopravního systému (sběr dopravních dat, dopravní značení, měření 

výšky vozidel, mechanické zábrany apod.), spojovací a dorozumívací zařízení, evakuační 

vybavení, požární zařízení a osvětlení tunelu. 

5.4.1 Hlásky nouzového volání 

Hlásky nouzového voláni jsou realizovány SOS skříněmi nebo SOS kabinami. 

Slouží pro spojení uživatele tunelu s dispečerem dopravy, případně se složkami 

Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). 

Pro tunel Klímkovice jsou SOS kabiny umístěny ve výklencích provedených 

v ostění tunelu a v nouzových zálivech vždy po pravé straně ve směru jízdy. Dispozičně 

jsou dle požadavků ČSN 73 7507 umístěny naproti příčných propojovacích chodeb 

a v úsecích mezi nimi. V každé tunelové troubě je umístěno celkově sedm SOS kabin. Před 

každým portálem jsou navíc instalovány dvě hlásky nouzového volání. [1] 

SOS kabiny jsou provedeny z nerezové oceli a je zajištěna jejich zvukotěsnost 

(viz. Obrázek 8). Kabiny jsou vybaveny hovorovou sadou DIS dálničního typu s tlačítky, 
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jako doplňkové tísňové signalizace s piktogramy a samostatným tlačítkovým hlásičem 

požáru. Mezi další vybavení patří lékárnička, krompáč, páčidlo a dva kusy 6kg přenosných 

práškových hasících přístrojů. Umístění lékárničky se však obecně nedoporučuje, jelikož 

ukládá provozovateli povinnost pravidelně obnovovat její obsah. Vybavení je provedeno 

v robustním vandalu-vzdorném provedení. [10] 

 

Obrázek 8 – výklenek s SOS kabinou 

SOS kabiny jsou opatřeny přítomnostním čidlem a magnetickým dveřním kontaktem 

pro identifikaci přítomnosti osoby v kabině. Při vstupu do kabiny je kromě spuštění 

signalizace operátorovi dopravy, také aktivována příslušná kamera, monitorující prostor 

příslušné SOS kabiny. 

Schématický nákres půdorysu tunelu Klímkovice s vyznačenými bezpečnostními 

prvky je zobrazen v příloze 2. 

5.5 Spojovací a dorozumívací zařízení 

Mezi spojovací a dorozumívací zařízení se řadí zařízení pro rádiové spojení 

a ozvučovaní zařízení. 

5.5.1 Rádiové spojení 

Zařízení pro rádiové spojení slouží komunikaci mezi složkami IZS, při provádění 

zásahu v případě vzniku mimořádné události. Zajišťuje také spojení při provádění servisních 

prací v tunelu a umožňuje v prostorách tunelu poslech rozhlasových stanic s možností 

přímého vstupu dispečera dopravy do tohoto vysílání. Na vjezdu do tunelu musí být 

v dostatečné vzdálenosti umístěna dopravní značka s informací o vysílání a vyznačením 

dané vlnové délky. Rádiové spojení zahrnuje také možnost přenosu signálu mobilní 

telefonní sítě GSM. Pokrytí tímto signálem má být zajištěno i v technologických 
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a podružných prostorách tunelu. Rádiové spojení je realizováno vyzařovacím kabelem 

(anténa), což je povinné vybavení u tunelů kategorie TA a TB. [10] 

5.5.2 Ozvučovaní zařízení 

Ozvučovaní zařízení je tvořeno reproduktory umístěnými v prostorách tunelových 

trub, na vstupech do záchranných cest a tunelových portálů. Ozvučovaní zařízení slouží pro 

předávání informací uživatelům tunelu automatickým spuštěním předem připravených 

nahrávek nebo přímým vstupem dispečera dopravy. Ozvučovaní zařízení plní také funkci 

„evakuačního“ rozhlasu. 

Toto zařízení je ovládáno řídícím systémem a je vhodné jej doplnit možností 

ovládání signálem z EPS. Ozvučovaní zařízení by mělo být přímo ovladatelné i z provozně 

technického objektů zásahovými jednotkami. [10] 

5.6 Požární zabezpečení 

Mezi použitá požárně bezpečnostní zařízení patří zařízení požární signalizace  

(EPS – automatické a tlačítkové požární hlásiče; zařízení dálkového přenosu) zařízení pro 

usměrnění pohybu kouře (požární větrání, viz. kap. 5.3.1) a zařízení pro zásobování požární 

vodou (požární vodovod a hydranty). Mezi další patří zařízení pro omezení šíření požáru 

(protipožární uzávěry a klapky, požární ucpávky a přepážky), zařízení pro únik osob 

(nouzové osvětlení, viz. kap. 5.2.4, bezpečností a výstražné zařízení, funkční vybavení 

dveří), náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, [8]. 

5.6.1 Elektrická požární signalizace 

Pro tunel Klimkovice je použit systém EPS s individuální adresací a nadstavbovým 

systémem. Každá tunelová trouba je vybavena liniovým požárním hlásičem Fibrolaser II. 

Jedná se o optický teplotní kabel, který je schopen lokalizovat vzniklý požár s přesností na 

cca. 1,5 m a pracující na principu odrazu optického signálu v místě požáru v důsledku 

změny krystalické mřížky optického vlákna. Mezi další nejpoužívanější typy hlásičů pro 

tunelové trouby patří hlásiče typové řady Transfate a LIST senzor, [11]. 

V tunelových propojkách a dalších provozních prostorech, stejně tak jako v SOS 

kabinách a v prostorách u vstupů do propojek jsou umístěny tlačítkové adresované hlásiče 

požáru. Tunelové propojky jsou vybaveny v únikových cestách třemi opticko kouřovými 



 

 16 

automatickými hlásiči a dvěma těmito hlásiči je opatřena také každá rozvodna 

(viz. příloha 2). Typ použitých automatických hlásičů je DO 1152A. 

Ústředna EPS je umístěná v provozně technickém objektu. Systém EPS je doplněn 

zařízením dálkového přenosu, se zapojen na pult Centra tísňového volání Ostrava (dále jen 

CTV Ostrava) a Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS). Systém EPS automaticky ovládá: 

• spouštění požárních ventilátorů do režimu požár podle lokalizace místa požáru, 

• spouštění požárních ventilátorů pro nucené odvětrání spojovacích chodeb, 

• nouzové osvětlení, 

• signalizaci otevření SOS skříní. 

5.6.2 Požární vodovod 

Každá jednotlivá tunelová trouba je vybavena požárními vodovody v dimenzi 

rozvodů DN 200, spojovacího potrubí DN 150 vedeného přes tunelové propojky 

(viz. Obrázek 9) a dále dvanácti kusy nadzemních hydrantů typu “B“ ve vzdálenostech 

nepřesahující 200 m. Navíc jsou dva hydranty umístěny před každým portálem tunelu. 

Požární vodovod je trvale zavodněn, zokruhován, uložen v nezamrzne hloubce a pro zimní 

období vybaven topným kabelem. Jako zdroj vody slouží vodojem Klimkovice, považovaný 

z hlediska objemu vody za nevyčerpatelný zdroj. Z vodojemu je vedeno potrubí DN 400 do 

automatické tlakové stanice požární vody (AT stanice), která je součástí trafostanice. Dle 

TP 98 je požadavek na množství vody pro odběr Q = 20 l/s po dobu alespoň 1 hodiny. 

Odběr požární vody byl však z důvodu požadavku HZS stanoven na Q = 40 l/s po dobu 

hašení min. 6 hodin, při tlaku 0,45 až 0,6 MPa. Tento tlak musí být zajištěn do 80 sekund po 

otevření ventilu a je zajištěn pomocí AT stanice. [1] 

 

Obrázek 9 – Požární vodovod u tunelové propojky 
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5.7 Systém videodohledu 

Instalace kamerového systému je vhodná pro tunely v extravilátu delší více 

než 300 m. Videodohled je součástí řídícího systému a slouží dispečerovi provádět vizuální 

kontrolu provozu v tunelu a v jeho bezprostředním okolí před portály. Kamerový systém 

umožňuje dispečerovi mimo jiné i vizuálně rozpoznat možný vznik mimořádné události 

jako je požár, nehoda apod. Ústředna kamerového systému je propojena s vybranými 

bezpečnostními zařízeními (SOS kabiny, poplachová tlačítka, hasící přístroje, požární 

detektory). Spuštění některého z těchto prvků aktivuje příslušnou kameru, která přenáší 

obraz na vyčleněný monitor dispečerovi (tzv. „poplachový“ monitor). 

Obraz je přenášen kromě dálničního dispečinku také na operační středisko HZS 

a CTV Ostrava. Vyžaduje se, aby byly monitorovány všechny prostory tunelu. Povinně 

musí být kamery umístěny převážně v prostoru nouzových zálivy a vstupů do propojek. 

Zorné plochy jednotlivých kamer by se měli částečně překrývat. Vně tunelu na portálových 

vjezdech je vhodná instalace otočných kamer s transfokátorem a s možností ručního 

ovládání.  

Instalace kamerového systému slouží jako vhodná prevence proti páchání trestné 

činnosti. Mezi tuto lze zařadit vandalizmus a vykrádání vybavení tunelu. Pro tunel 

Klímkovice je k dispozici celkem 82 barevných kamer, z čehož 41 slouží pro účely 

videodetekce. 

5.7.1 Videodetekce 

Videodetekce pracuje na principu digitalizace CCTV obrazu a vyhodnocení změny 

kontrastu a barev v oblasti virtuálního detektoru. Touto technologií lze současně 

vyhodnocovat více dopravních parametrů jako jsou hustota dopravy, rychlost, obsazení 

ploch, délka front apod. Přináší možnost identifikace dopravních excesů, detekovat možný 

pohyb osob nebo zvířat na vozovce, detekovat předmět na vozovce či dokonce kouř 

a samotný vzniklý požár. Videodetekce umožňuje také monitorovat vozidla označená dle 

evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ADR). Tyto 

informace poskytuje speciální videodetekční modul, který pracuje na obdobném principu 

jako automatická detekce poznávacích značek. Systém v rámci poskytnutého záznamu 

rozpoznává oranžové identifikační značky ADR umístěné na vozidlech. Vyhodnocené 

informace o přítomnosti a druhu přepracované látky jsou předány dispečerovi dopravy, 

který může monitorovat a kontrolovat aktuální pozici vozidla při cestě tunelem. V případě 
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nehody v tunelu pak mohou být rychle přijata vhodná a účinná opatření, spočívající 

v informovanosti záchranného sboru o druhu a vlastnostech daných nebezpečných látek. [2] 

5.8 Řídící sytém 

Hlavním úkolem řídícího systému je zajistit bezpečnost provozu a plynulost 

dopravy. Tvoří jakési „nervové centrum“ tunelu. Jeho prostřednictvím jsou zajištěny 

a prováděny přenosy dat na řídící pracoviště dispečinku. 

Za normálního režimu řídí řídící systém automaticky činnosti všech systémů 

tunelového komplexu na základě výstupu modelu dopravy. Pokud se však systém nachází 

z důvodu nějaké mimořádné události ve zvláštním režimu (s účastí či bez účasti policie) 

nebo nouzovém režimu, má nezastupitelnou úlohu operátor. Ten v tomto případě dohlíží 

převážně na řízenou technologii. Pokud technologie pracuje v mimo tolerančním pásmu, řídí 

tuto operátor dálkově manuálně. Manuální ovládání je umožněno také v situaci, kdy 

operátor spolupracuje se zasahujícími jednotkami IZS. Na jejich požadavek může například 

upravit intenzitu sání požárního větrání, reverzaci chodu ventilátorů, podávat informace 

prostřednictvím ozvučovacího zařízení apod. Na následujícím obrázku je zobrazen 

dispečink technologie na SSÚD. 

 

Obrázek 10 – Pracoviště dispečinku technologie 

Tunelový řídící systém je součástí telematického systému na úrovni útvaru. To 

znamená, že veškerá data jsou k dispozici pro využití v systému řízení města a regionu 

a naopak tyto informace jsou využívány pro optimální řízení tunelu. Tunely kategorie TA 

a TB jsou řídícím systémem vybavovány povinně, [10]. Samotný řídící systém tunelu 

Klímkovice je uživatelsky nedílnou součástí dálničního informačního systéme DIS D47. 
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5.9 Nouzové zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií musí být zajištěno dvěma nezávislými zdroji 

elektrické energie (distribuční síť), jedním náhradním zdrojem elektrické energie (zpravidla 

dieselagregát) a zdrojem nepřerušované dodávky elektrické energie (dále jen UPS). 

Kapacita záložního zdroje při náhradním napájení musí v případě potřeby zajistit 

zásobování zařízení, která zajišťují bezpečný provoz tunelu a požární ochranu.  

Vlastní nouzové zásobování elektrickou energií tunelu Klimkovice je provedeno 

točivým náhradním zdrojem elektrické energie dieselagregátem (dále jen DA). Jeho 

umístění je realizováno v kontejnerovém provedení u objektu trafostanice. Při výpadku 

proudu je DA spuštěn automaticky s převzetím zátěže do patnácti sekund. Pro ochranu 

zařízení při krátkodobých výpadcích elektrické energie, podpětím nebo přepětím v rozvodné 

síti je použit systém zdroje nepřerušovaného napájení UPS, využívající energie 

setrvačníku. [1] 

Náhradním zdrojem elektrické energie DA+UPS jsou napájeny zejména: 

• EPS, 

• nouzové a náhradní osvětlení, 

• požární čerpadla v trafostanici, 

• proudové ventilátory v tunelu a vzduchotechnika v propojkách, 

• SOS skříně a dopravní značení, 

• rádiové spojení, evakuační rozhlas, televizní okruhy, 

• řídící informační a ovládací systémy. 

Palivová nádrž DA je dimenzována minimálně na 8 hodin provozu. 

5.10 Údržba jednotlivých technologických zařízení 

Údržba a kontrola jednotlivých technologických a bezpečnostních zařízení je 

součástí samostatně zpracovaného projektu a „tunelové knihy“. Projekt určuje každému 

instalovanému zařízení interval údržby v podobě servisních karet. U tunelu Klímkovice je 

projekt údržby v době tvorby této práce ve fázi rozpracování. 
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6 Bezpečnostní stavební úpravy 

Bezpečnostní stavební úpravy jsou navrhovány dle ČSN 73 7507. Tyto konstrukce 

slouží pro zvýšení bezpečného provozu v silničních tunelech a podílí se také na 

samozáchraně osob nacházejících se v prostorách tunelu. 

6.1 Nouzové pruhy 

Nouzové pruhy jsou navrhovány v krátkých a středních tunelech. Jejich účel je 

v možnosti odstavení vozidla v případě poruchy nebo vzniku mimořádné události. 

6.2 Nouzové zálivy 

Nouzové zálivy se navrhují v dlouhých tunelech a svou funkcí nahrazují nouzové 

pruhy. V Klímkovickém tunelu je nouzový záliv situován ve střední části průjezdné délky 

tunelové trouby, po pravé straně ve směru jízdy naproti tunelové propojky 3 

(viz. Obrázek 11). Průjezdní profil zálivu je 3,5 m a jeho délka 50 m. 

Vzájemná vzdálenost mezi nouzovými zálivy je dle ČSN 73 7507 maximálně 700 m. 

V každém nouzovém zálivu je umístěna SOS kabina a požární nadzemní hydrant.  

 

Obrázek 11 – Nouzový záliv s tunelovou propojkou 

6.3 Otáčecí zálivy 

Otáčecí zálivy jsou tvořeny dvěma nouzovými zálivy umístěnými proti sobě. Zřizují 

se v tunelech s obousměrným provozem delších než 1000 m. Pro tunely s více tunelovými 

troubami se místo otáčecího zálivu navrhuje v místě nouzového zálivu propojka umožňující 

průjezd vozidel mezi tunelovými troubami. 
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6.4 Únikové cesty 

Únikové cesty slouží pro únik osob z prostorů tunelu ohrožených požárem nebo 

v případě jiné závažné mimořádné události. Tvoří základní stavební prvek pro 

samozáchranu ohrožených osob, neboť základním pravidlem při vzniku mimořádné událostí 

je nejkratší možnou cestou okamžitě opustit prostor tunelu. Únikové cesty jsou provedeny 

jako chráněné (dále jen CHÚC), mezi něž patří tunelové propojky, únikové štoly, evakuační 

výtahy nebo nechráněné (dále jen NÚC) což jsou nouzové chodníky. 

V klímkovickém tunelu jsou únikové cesty pro pěší realizovány pomocí pěti 

příčných propojek mezi tunelovými tubusy, tvořící CHÚC. Celková šířka chodby má 

rozměr 5,9 m, výška 3 m. V propojkách jsou umístěny podružné rozvodny, které jsou 

situovány podélně v části příčné štoly a jsou stavebně odděleny od únikové komunikace. 

Rozvodny jsou o rozměrech 2,7 m na šířku a 3 m na výšku. Tvoří samostatné požární úseky 

s požárními uzávěry EW 90 SC D1, stejně jako vstupy do tunelových propojek, které jsou 

navíc otevíratelné v obou směrech (rozměr 1,5 x 2,4 m). Na střední tunelovou propojku 

TS 3 je napojena svislá kabelová šachta, která navazuje na objekt trafostanice. Propojky 

jsou vybaveny přetlakovým větráním a automatickými a tlačítkovými požárními hlásiči 

(viz. kapitoly 5.4 a 5.6). [1] 

6.5 Nouzové chodníky 

Nouzové chodníky slouží jako NÚC a jsou navrženy v šířce 1,21 m a 1,02 m, 

umístěny ve výšce 0,12 m nad úrovní přilehlé komunikace po obou stranách tunelových 

trub. 

6.6 Bezpečnostní plochy a úpravy 

Před každým portálem tunelu jsou zřízeny zpevněné nástupní plochy pro příjezd 

a nástup jednotek IZS a jejich techniky. Nástupní plocha portálu Ostrava má rozměry 

30 x 30 m a portálu Brno poloměr 15 m, která je navíc určena pro přílet a přistání vrtulníku. 

6.7 Odvádění vnitřních vod 

Pro odvádění vnitřních a požárních vod z tunelu slouží štěrbinový odvaděč, zaústěný 

do kanalizace DN 300 procházející tunelem přes kapalinové uzávěry ve vzdálenostech 

50 m. Tento odvaděč slouží také pro zachycení případných uniklých nebezpečných látek. 

Tekutiny jsou odváděny do požárních jímek, odkud jsou odčerpávány k přečištění. 
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7 Vybrané bezpečnostní hrozby a způsoby jejich řešení 

S existencí tunelové stavby vyvstávají nemalá rizika, proti kterým je nutno provést 

dostatečná technická a organizační opatření. Popis technologického vybavení 

a bezpečnostních stavebních úprav byl proveden v předcházejících kapitolách. Následující 

text se blíže zaměřuje na vybrané hrozby a způsoby jejich předcházení nebo minimalizace. 

Následky jakékoli mimořádné události vzniklé v tunelu jsou vzhledem k jeho 

uzavřenému prostoru, větší koncentraci dopravy a menší možnosti případného úniku vyšší, 

než na běžných otevřených komunikacích. Především při vzniku požáru, jak prokazují 

zkušenosti z katastrof v evropských tunelech Mont Blanc, Tauern, Gotthard a dalších, 

mohou být důsledky katastrofální. Tyto události mohou mít závažný dopad na lidské životy, 

zdraví a majetek. Problematická je možnost úniku nebezpečné látky při její přepravě 

komplexem tunelu. Dopady v tomto případě lze stěží předvídat, jelikož s těmito událostmi 

nemáme do současné doby dostatečné zkušenosti. Prozatím nebyl zaznamenán žádný 

závažný únik nebezpečné látky v silničním tunelu. Tuto možnost však nelze zanedbat, již 

z důvodu vzrůstající silniční přepravy nákladními automobily. Reálná je hrozba možného 

zneužití chemických, biologických, radioaktivních, nukleárních či explozivních látek 

(dále jen CBRNE látky) při provedení teroristického útoku nebo spáchání jiné trestné 

činnosti.  

Vnik mimořádné události s ohrožením osob a majetku v tunelových stavbách může 

být z hlediska trestně právního zapříčiněn jak z nedbalosti, tak provedením úmyslného 

trestného činu. Úmyslné zavinění je definováno v § 4 zákona č. 140/1961 Sb. (trestního 

zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů, [15, 16]. 

Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 

a)  chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

tímto zákonem, nebo 

b)  věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro 

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 

Zavinění z nedbalosti je definováno v § 5 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění 

pozdějších změn a předpisů. 
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Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 

a)  věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 

porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b)  nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač 

o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

Při vzniku jakékoliv závažné mimořádné události je důležité provést včasná opatření 

směřující k evakuaci a záchraně ohrožených osob a vyrozumění odpovědných složek 

podílejících se na jejím zvládnutí. Důležitou okolností je samozřejmě také urychlené 

varování ostatních účastníků silničního provozu nacházející se mimo mimořádnou událost 

o vzniklé nadálé situaci a případně zamezit jejich vjezdu do prostoru ohroženého tunelu. 

V souvislosti se silničními tunely a v rámci osvěty by měli být všichni eventuální uživatelé 

seznámeni se základními pokyny a zásadami chování v případě vzniku mimořádné události. 

Její úspěšné zvládnutí je totiž velkou měrou ovlivněno samotným chováním ohrožených 

osob, dáno schopností uvědomit si nebezpečí a racionálně reagovat. Důležitým krokem je 

dostatečné pravidelné školení dispečerů dopravy, technologie a další odpovědných 

pracovníků. 

Řešení jednotlivých mimořádných událostí je provedeno v rámci havarijních plánů 

a vypracovaných krizových scénářů. Bližší charakteristika této dokumentace se samotným 

popisem bezpečnostní politiky je pro silniční tunelové stavby uveden v TP154. 

7.1 Dopravní nehoda 

Možnost vzniku dopravní nehody v prostorách tunelu je dána mnoha faktory. Mezi 

nejvýznamnější lze zařadit bezesporu již samotné negativní působení silničních tunelů na 

psychiku řidičů. Vjezd do prostoru tunelu způsobuje u některých jedinců stres. Příčinou 

může být neznalost prostředí, pocity klaustrofobie, představa nárazu do ostění nebo 

například vznik požáru. Řízení se tak stává křečovitější. Nebezpečné je také automatizované 

chování některých řidičů často projíždějících tunelem, kteří si nemusejí povšimnout důležité 

změny související s provozem v tunelu (uzavírka, omezení rychlosti apod.). Mezi další 

faktory lze zařadit špatný technický stav mnoha vozidel a tím zapříčiněných technických 

závad, stejně tak nepřiměřenou rychlost, nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi 

vozidly apod. I když nehodovost v silničních tunelech je stejná nebo dokonce nižší než na 

běžných otevřených komunikacích, vždy představují závažné bezpečnostní riziko. Tento 
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fakt je dán i možným vznikem sekundárních událostí jako je požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek z nákladu apod. 

Pro prevenci vzniku dopravní nehody je vhodný návrh dopravního značení, 

osvětlení, vhodného vzhledu jak tunelových portálů, tak jeho vnitřního interiéru, gradient 

tunelu, směrové uspořádání trasy. Pokud však již samotná nehoda vznikne, je nutno jí včas 

detekovat. Pro identifikaci nehody slouží několik systémů. Jednou z možností je ohlášení 

nehody účastníkem pomocí SOS hlásky nebo mobilního telefonu využitím GSM sítě. 

Je zajímavé, že v rámci projektu Ministerstva dopravy České republiky „Analýza a řízení 

rizik v tunelech pozemních komunikací“, který probíhal v letech 2001 až 2003 bylo zjištěno, 

že SOS hlásky jsou v českých tunelech využívány řidiči minimálně a je dávána přednost 

zmiňovaným mobilním telefonům.  

Nehoda může být registrována také dopravním dispečerem pomocí systému CCTV. 

Tento způsob je však ovlivněn způsobem řešení zobrazování obrazu jednotlivých kamer 

dispečerovi (časová prodleva přepínání) a počet příslušných monitorů na pracovišti. 

V současné době je v souvislosti s použitím videodohledu vhodné využití systému 

videodetekce (viz. kap. 5.7.1). 

7.2 Požár 

Pravděpodobnost vzniku požáru v tunelu je sice stejně tak jako u dopravní nehody 

méně pravděpodobná než na otevřených komunikacích, jeho dopady však mohou být 

katastrofální. Je známou skutečností, že právě nejméně pravděpodobné události mají 

nejzávažnější následky. Jejich počáteční příčina je většinou banálního charakteru. Požár se 

řadí k jednomu z nejzávažnějších rizik. 

Vznik požáru může být zapříčiněn v souvislosti jak s dopravní nehodou, tak i jinými 

okolnostmi, jako jsou úmyslné založení, technická závada na vozidle (mechanická nebo 

elektrická), vznícení převáženého nákladu, zkrat na technologickém vybavení tunelu 

(s tímto se obvykle neuvažuje) apod. Nebezpečí vycházející z požáru jsou dána především 

uzavřeným prostorem s omezeným odchodem spalin hoření, nestandardními podmínkami 

pro uživatele a vznikem poměrně dosti vysokých teplot s rychlejším teplotním gradientem 

v ohnisku požáru. Tyto teploty mohou dosahovat při hoření cisterny s pohonnými hmotami 

i hodnot přes 1200 °C při vyzařovaném tepelném výkonu až 300 MW. Při takovýchto 

teplotách dochází k tavení betonového ostění a hrozí zřícení ohrožené části tunelové stavby. 
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Pro hodnocení působení teplot na jednotlivé konstrukce v podmínkách tunelu byly 

vytvořeny speciální tunelové teplotní křivky (viz. Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 – Teplotní křivky [8] 

Největší nebezpečí pro ohrožené osoby však nevzniká pouze v souvislosti s vývinem 

teplot působících v ohnisku požáru, ale především s produkcí toxických a dráždivých 

zplodin hoření šířících se prostorem tunelu. Mezi tyto lze zařadit převážně CO, CO2 a vznik 

HCN při hoření některých druhů materiálů. Aby bylo tomuto účinku co nejvíce zamezeno, 

musí být proveden vhodný návrh požárního větrání (kapacita přiváděného vzduchu, požární 

odolnost, doba do spuštění) a únikových cest (vzdálenost k jednotlivých CHÚC, jejich 

značení, osvětlení). Uživatelé musí mít samozřejmě možnost zvládnutí požáru vlastními 

silami za pomoci přenosných hasících přístrojů umístěných v SOS kabinách. Je nutno 

poznamenat, že i když SOS kabiny poskytují určitou ochranu, nelze je považovat v případě 

požáru za úkryt a vždy je nutno za takovýchto okolností prostory tunelu opustit. Na tuto 

skutečnost není uživatel nikterak upozorněn. Možností by bylo opatřit kabinu výstražnou, 

dostatečně srozumitelnou informativní tabulkou nebo při vyhlášení požárního poplachu 

automatické verbální upozornění na opuštění kabiny a provedení samoevakuace. 

Vzniku požáru v silničních tunelech nelze nikdy zcela zamezit. Je však nutné co 

nejvíce snížit jeho případné následky. K tomu napomáhají jak již zmiňované prostředky pro 

jeho zdolávání, tak dostatečná koordinace odpovědných složek a existence podrobných 

postupů pro rychlé řešení dané situace. Nezastupitelnou roli má, jak již bylo zmiňováno, 

osvěta a informovanost účastníků události o chování a základních úkonech v případě vzniku 

mimořádné události, tím spíše pokud je touto požár. 
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Při předcházení požáru vzniklých například přehřátím brzd nákladních automobilů 

při intenzivním brzdění by mohla být možností instalace termovizní kamery na příjezdovém 

pásmu k tunelu, která by sledovala teplotu přijíždějících vozidel. V případě registrace 

teploty nad stanovenou mez by se po oznámením dané skutečnosti dispečerovi dopravy 

zamezil tomuto vozidlu vjezd do tunelu za pomoci proměnného dopravního značení, 

světelného signalizačního zařízení nebo případně pomocí mechanické zábrany. Pokud by 

došlo k včasné detekci, vozidlo by bylo přímo odkloněno z trasy k tunelu. 

 

Obrázek 13 – Zkouška požárního 

větrání Klimkovice 

 

Obrázek 14 – Cvičné zakouření tunelu 

Klimkovice

Pokud však již požár v tunelu vznikne, musí být co nejvíce usnadněn zasahujícím 

složkám represivní zásah a dostatečná přístupnost k ohnisku požáru. Rozhodující úlohu má 

čas. Je nutná včasná detekce za pomoci EPS, CCTV, videodohledu, ohlášení požáru pomocí 

mobilního telefonu a senzorů měření škodlivin. Proto je důležitá dostatečná spolehlivost 

jednotlivých detekčních systémů a komponentů. Např. funkce liniového hlásiče požáru 

v tunelové troubě je ovlivněna návrhem větrání, gradientem tunelu, možností využití funkce 

detekce teplotního gradientu detektorem, výškou umístění detekčního kabelu apod., [11]. 

Dále je rozhodující doba od detekce požáru k učinění příslušných opatření, ohlášení 

a příjezdu složek IZS. 

7.3 Přeprava nebezpečných věcí 

Do nedávné doby nebyla v Česká republice přeprava nebezpečných látek silničními 

tunely nikterak omezena. Na základě dnes již neplatné vyhlášky zůstávala pouze povinnost 

žádat o stanovení trasy přepravy pro nebezpečné odpady, [5]. Dnes je však v rámci změn 

v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  (ADR), kterou je 

Česká republika vázána a které vstoupili v platnost od 1. 1. 2007 stanoveno, že v případě 

aplikace omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci tunely, musí příslušný 

orgán označit silniční tunel jednou z definovaných kategorií (zařazení do kategorie tunelu 
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A až E), [11]. Přeprava nebezpečného materiálu je také vyloučena v případě tunelů delších 

více než pět kilometrů a nebo pokud procházejí pod vodní hladinou. 

Při přepravě nebezpečných věcí přicházejí pro tunely v úvahu tři hlavní rizika a to 

exploze, únik toxických plynů nebo toxické těkavé kapaliny a požár. Pro únik nebezpečných 

látek při přepravě silničními tunely nejsou v současné době dostatečné zkušenosti, jelikož 

tento závažnější únik prozatím nebyl zaznamenán, [11]. Se vzrůstajícím podílem nákladní 

silniční přepravy těchto látek se však riziko události do budoucnosti zvyšuje. 

Řešením je již zmiňované zařazení tunelu do kategorie A až E deklarovaných 

v příloze A kapitole 1.9 ADR. Každá z těchto kategorií ukládá omezení pro vozidla 

přepravující nebezpečné látky nebo předměty, které jsou zařazené do stanovených tříd 

nebezpečnosti (viz. Tabulka 1). 

Tabulka 1 – Třídy nebezpečnosti nebezpečných látek dle ADR [13] 

Třída Název nebezpečné věci Druh třídy 

1 Výbušné látky a předměty Výlučná 

2 Plyny Volná 

3 Hořlavé kapalné látky Volná 

4.1 Hořlavé pevné látky Volná 

4.2 Samozápalné látky Volná 

4.3 Látky, které při styku s vodou 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 materiály Výlučná 

8 Žíravé látky Volná 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty Volná 

Řešením při přepravě nebezpečných věcí se nabízí využití videodetekce, která 

dokáže rozpoznat oranžové výstražné identifikační tabulky umístěné na automobilech. 

Podle UN a Kemlerova kódu je identifikována přepravovaná látka a určena její 

nebezpečnost. Při identifikaci takovéhoto  nákladu je umožněno dispečerovi sledovat cestu 

nákladního automobilu tunelem a v případě nehody, upozornit zasahující složky na druh 

uniklé látky (viz. kap. 5.7.1). Zdolávání havárie s účastí nebezpečné látky je prováděno 

v rámci vypracovaných havarijních plánů. 
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7.4 Teroristický útok 

Ačkoli do dnešní doby nebyl teroristický útok na silniční tunel zaznamenán, nelze 

tuto možnost zanedbat. Česká republika je svým teritoriálním umístěním a začleněním do 

administrativního a ekonomického systému Evropské unie vhodným místem pro podporu 

teroristických skupin. Faktorem je také účast České republiky v protiteroristické koalici 

a možnost operací buněk fundamentalistických teroristických skupin na jejím území. 

Nebezpečí se zároveň zvyšuje i vzestupnou tendencí seberadikalizace, zapříčiněné 

vzrůstajícím ideologickým vlivem globálního „džihádu mečem“ prezentovaného ideologií 

al-Kaidá, [9, 12]. Rizika jsou spojena i s takzvaným patologickým terorismem prováděným 

primárně za účelem psychického uspokojení, případně z nudy, [7]. V současnosti dochází 

ke spojování teroristických skupin s organizovaným zločinem. Ohrožení tunelové stavby se 

tak může stát snadným prostředkem k vydírání a vyhrožování útokem nebo také náhodným 

cílem při vyřizování účtů mezi jednotlivými skupinami (např. výbuch nástražného 

výbušného systému v automobilu projíždějícím tunelem). 

Silniční tunely patří mezi stavby s velkým výskytem civilních osob 

a potencionálních obětí, což je jeden z hlavních předpokladu výběru cíle teroristického 

útoku. Důvody pro provedení útoku mohou být různého charakteru, např. prosazení 

politického či ideologického záměru, oslabení určité oblasti způsobením velkých 

komplikací v dopravě nebo pouhý reklamní tah pro zviditelnění dané skupiny a vyvolání 

všeobecného strachu. 

Prostředky používané k provedení teroristického útoku mohou být různého 

charakteru. Jedná se především o nástražné výbušné systémy, střelbu, braní rukojmí, 

zneužití CBRNE látek s cílem zničení nebo zamoření prostoru (super terorismus), založení 

požáru. Může se však jednat také například o úmyslné způsobení hromadné dopravní 

nehody nebo „pouhé“ šíření poplašné zprávy, [12]. 

Riziko použití CBRNE látek je dáno převážně snadnou dostupností, nízkými 

náklady a obtížnou možností detekce. To však neplatí u látek nukleárních, jejichž použití 

není příliš pravděpodobné. V podmínkách tunelu by bylo nejpravděpodobnější  pro dosažení 

optimálního negativního účinku použití chemických látek, které umožňují téměř okamžité 

zamoření prostoru a při neposkytnutí včasné pomoci nastolit smrt u velkého počtu 

zasažených. V úvahu přichází i použití „špinavé bomby“. Jedná se o konvenční výbušninu 

obohacenou radioaktivním materiálem. 
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Učinit preventivní opatření proti teroristickému útoku je velice obtížné. V úvahu 

přichází pouze snížit případné následky takovéhoto útoku. Cestu bych spatřoval 

v dostatečně rychlém zásahu a koordinaci jednotlivých zasahujících složek. Je nutno 

zabezpečit funkci bezpečnostních systémů a souvisejících objektů (viz. kap. 8). 

Nezanedbatelnou úlohu sehrává systematická činnost policie a zpravodajských služeb, [7]. 

7.5 Vandalismus a další negativní jevy 

Silniční tunely jsou jako každý jiný objekt náchylné k páchání vandalismu a jiné 

trestné činnosti, např. zcizení vybavení a části technologie, kovových předmětů apod. 

Samotný vandalismus je definován jako svévolné ničení a poškozování veřejného 

i soukromého majetku. Takovýmto projevem mohou být například i grafity. 

Neopominutelným faktorem je výskyt lidí bez domova potulujících se městy a blízkým 

okolím. Tito lidé jsou schopni mít snahu využít prostor tunelu a přilehlých objektů jako 

místo svého útočiště. Výrazně tak mohou ohrozit dopravu a bezpečnost, nemluvě o ohrožení 

jich samotných. 

Hlavní preventivní prvkem před těmito faktory lze spatřovat v kvalitním kamerovém 

systému, který je jak již bylo zmiňováno samozřejmou součástí bezpečnostního vybavení. 

Značný přínos má také využití videodetekce (možnost detekce pohybu osob). Takto 

vybavený kamerový systém dokáže zachytit osobu dříve než vstoupí do prostoru tunelu. 

K tomuto účelu jsou na portálech instalovány ručně řízené kamery vybavené 

transfokátorem. Je nutno monitorovat samozřejmě všechny přilehlé prostory (propojky 

a rozvodny), stejně tak i jiná klíčová místa (SOS skříně, nouzové zálivy apod.). 

Umístění samotných kamer nesmí umožňovat jejich demontáž ani jiný negativní 

zásah. Kamery by měly být vybaveny proti oslnění a případnému rušení. Zorné plochy jsou 

částečně překrývány, což umožňuje omezené sledování prostoru v případě výpadku některé 

z kamer. Obraz z kamerového systému je přenášen na dispečink tunelu a dispečink Policie 

České republiky (v případě klímkovického tunelu CTV Ostrava). Pokud je v tunelu 

prováděna jakákoli podezřelá činnosti, lze na základě obrazu kamerového systému vyslat na 

místo hlídku PČR. Veškeré obrazy z monitoringu tunelu a okolí jsou nahrávány a ukládány 

na velkokapacitní záznamové zařízení, což umožňuje pozdější identifikaci případného 

pachatele. 
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8 Zabezpečení souvisejících objektů 

Tato kapitola se zabývá zabezpečením souvisejících objektů silničního tunelového 

komplexu Klímkovice. Jedná se o budovu provozně technického objektu (PTO) 

u ostravského portálu, ve kterém se nachází samoobslužný lokální velín (viz. Obrázek 15). 

Další budovou je trafostanice, která je umístěna na povrchu nad tunelovou stavbou přibližně 

v polovině její délky (viz. Obrázek 16). 

 

Obrázek 15 – Provozně technický 

objekt (PTO) 

 

Obrázek 16 – Objekt trafostanice 

8.1 Provozně technický objekt 

Jedná se o jednopodlažní objekt, ve kterém jsou umístěny rozvodny NN a VN, 

kabelový prostor, servisní prostor, sklad SUS, lokální velín (úroveň řízení CT, viz. kap. 5.1), 

příruční sklad dispečera, sklad jedna a dvě, [1]. V areálu je instalován anténní systém pro 

rádiové sítě, které se šíří v tunelech a který obsahuje také anténu pro přenos dat z EPS. 

V PTO je umístěn rovněž klíčový trezor požární ochrany (dále jen KTPO). Samoobslužný 

lokální velín slouží převážně jako servisní pracoviště a horká záloha v případě výpadku 

spojení s výší úrovní řízení nebo při vzniku mimořádné události. 

Z hlediska požární bezpečnosti je ve velínu instalována ústředna EPS napojená 

na zařízení dálkového přenosu (ZDP), z něhož jsou distribuovány informace na pult 

CTV Ostrava. Dále jsou po celém objektu PTO instalovány automatické hlásiče požáru 

(opticko kouřová čidla) a tlačítkové požární hlásiče. Slaboproudé rozvodny jsou opatřeny 

stabilním hasícím zařízením (dále jen SHZ). 

Pro perimetrickou, plášťovou a prostorovou ochranu je PTO vybaven samostatným 

systémem elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS). Tato se skládá z ústředny 

EZS, detektorů signalizace otevření dveří (magnetická kontaktní čidla), audio detektorů 
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rozbití skla, detektorů pohybu (PIR čidla) a výstražného zařízení (poplachová siréna). 

Zabezpečení perimetru by mělo být provedeno řádným oplocením výšky minimálně 2,5 m 

za současného použití podhrabové překážky sahající do hloubky alespoň 0,5 m. Korunu 

plotu je vhodné opatřit žiletkovým drátem. Ke zvýšení bezpečnosti lze využít instalace 

mikrofonního kabelu připevněného na pletivo a snímající otřesy při případném pokusu plot 

překonat. V úvahu přichází i instalace detekční cívky umístěné v cívce žiletkového drátu 

a citlivé na deformace způsobené váhou narušitele. Vchod do objektu je monitorován 

kamerou CCTV. Bylo by však vhodné monitorovat celý vnější perimetr s využitím 

dostatečného nočního osvětlení a umístěním PIR čidel. 

Plášťová ochrana je zajištěna magnetickými kontaktními kontakty dveří. Účelné by 

bylo doplnit o tyto kontakty i okenní otvory i přesto, že se jedná o okna malých rozměrů. 

Prostorovou ochranu zabezpečují PIR čidla a akustické detektory rozbití skla. Místnost 

rozvaděčů je monitorována kamerou systému CCTV.  

8.2 Trafostanice 

Objekt trafostanice je jednopodlažní s kabelovým technickým suterénem. V objektu 

se nacházejí trafokobky T1 a T2, rozvodny NN RH1 a RH2, rozvodny VN R1 a R2, 

místnost pro měření kompenzace s vstupem do kolektoru, automatická tlaková stanice 

požární vody (AT stanice). V areálu trafostanice se nachází DA v kontejnerovém provedení. 

Požární zabezpečení trafostanice je provedeno stejným způsobem jako v případě 

PTO. V celém objektu jsou instalovány automatické opticko kouřové a tlačítkové hlásiče 

požáru. Objekt je vybaven KTPO s ochranným kontaktem, připojeným na ústřednu EZS. 

Objekt trafostanice je opět vybaven vlastním systémem EZS zajišťující 

perimetrickou, plášťovou a prostorovou ochranu. Oplocení perimetru by mělo být 

provedeno a doplněno stejnými prvky jako v případě PTO, za současného využití vizuální 

kontroly pomocí CCTV. Z hlediska monitoringu kamerovým systémem se prozatím uvažuje 

pouze s instalaci dvou kamer zaměřených na vstup do objektu a jedné kamery monitorující 

DA. Na vnějším plášti objektu jsou umístěna PIR čidla a halogenová svítidla. 

V objektu trafostanice se nenacházejí požárně otevřené plochy, proto jsou z hlediska 

plášťové ochrany instalovány pouze magnetické kontaktní čidla dveří. Těmito čidly jsou 

vybaveny za účelem prostorové ochrany také dveře uvnitř trafostanice, pro omezený přístup 

daných pracovníků pouze do příslušných prostor. Dále jsou uvnitř objektu umístěna PIR 

čidla. 
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9 Analýza rizik metodou FMEA tunelové stavby Klimkovice 

Pro hodnocení rizik silničního tunelového komplexu Klimkovice bylo použito 

metody expertní analýzy FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), jenž je normována 

dle ČSN EN 60812 (01 0675) „Techniky analýzy bezporuchovosti systému. Postup analýzy 

způsobilosti a důsledků poruch (FMEA)“, [4]. Metoda byla provedena na stávající stav 

tunelu a na související objekty (provozně technický objekt, trafostanice). 

Odhad rizika je proveden za použití součinového indexu priority rizika RPN, 

definovaného podle rovnice (1). Hodnoty parametrů S, O a D jsou stanoveny v rozsahu 

navzájem nezávislých zvolených diskrétních stupnic uvedených v tabulce 2.  

DOSRPN ⋅⋅=      (1) 

Kde  S – závažnost nebezpečí (na lidský život, zdraví, majetek) 

O – pravděpodobnost realizace nebezpečí 

D – možnost odhalení 

Tabulka 2 – Stupnice pro výpočet indexu RPN [14] 

Verbální hodnocení 

S 

Závažnost nebezpečí 

O 

Pravděpodobnost 
realizace 
nebezpečí 

D 

Možnost odhalení 

Bodová 
hodnota 

Drobné následky 
Velice nízká 
pravděpodobnost 

Odhalitelné před 
vznikem události 

1 

Méně závažné (drobná 
zranění a materiální škody) 

Nízká 
pravděpodobnost 

Odhalitelné v ranné 
fázi události  

2 

Závažné (závažná zranění, 
větší mat. škody) 

Střední 
pravděpodobnost 

Odhalitelné po události 
se zpožděním 

3 

Vysoce závažné (smrtelné 
zranění, velké mat. škody) 

Vysoká 
pravděpodobnost 

Odhalitelné po události 
se značným zpožděním 

4 

Extrémně závažné (velký 
počet smrtelných zranění, 
velmi velké mat. škody) 

Téměř jistá událost 
Prakticky neodhalitelný 
vznik události 

5 
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Pro stanovení závažnosti rizika jednotlivých nebezpečí podle vypočteného indexu 

RPN, je tento index zařazen do intervalu (1;125) a bodově ohodnocen, viz. tabulka 3. 

Tabulka 3 – Hodnocení indexu RPN 

Verbální hodnocení Hodnota RPN 

Bezvýznamné 1-8 

Akceptovatelné 9-15 

Mírné 16-30 

Vysoké 31-70 

Nepřijatelné 71-125 

 Pro dosažení požadované efektivní bezpečnosti, jsou pomocí paterova principu 

stanoveny ty rizika, která se podílející 80% měrou na celkovém ohrožení tunelu. Těmito je 

nutno se dále zabývat a navrhnout pro ně vhodná opatřeními. Metoda však není určena 

k absolutnímu odhadu rizika. 

Zvolený paretův princip spočívá v sestupném seřazení vyjmenovaných nebezpečí 

dle vypočteného indexu RPN a určení celkové sumy RPN ( RPN∑ ). Z této sumy jsou 

vypočítána procentuální zastoupení četnosti jednotlivých nebezpečí a vypočteny příslušné 

kumulativní četnosti. Nebezpečí pro něž byla vypočítána hodnota kumulativní četnosti 

do 80 %, je nutno považovat za klíčová a požaduje se, aby pro ně  byla navrhnuta vhodná 

opatření. Nebezpečí s hodnotou  kumulativní četnosti převyšující 80 % je možno brát jako 

nevýznamné a není nutno je nadále řešit. Po návrhu opatření pro vybraná nebezpečí dle 

paterova principu byly opět vypočteny nové hodnoty indexu RPN. 

Analýza byla provedena odděleně pro tunelové trouby s podružnými prostory a pro 

objekty PTO a trafostanice. Výstupy analýzy jsou uvedeny v přehledné tabulkové a grafické 

formě v příloze 4. Pro doplnění je v příloze 3 zobrazena ukázka diagramu příčin a následků 

(tzv. Ishikawův diagram) pro případ vzniku dopravní nehody. 

9.1 Zhodnocení výsledků metody FMEA 

Pro objekt tunelu a podružné prostory byla vypočtena největší individuální hodnota 

indexu RPN pro zdroj rizika teroristického útoku za použití radioaktivních látek 

( 32=RPN ), hodnocená jako nebezpečí „vysoké“ (Tabulka 3). Pro snížení tohoto nebezpečí 

je vhodná instalace jednoduchých senzorů, jako součásti rozsáhlejších systémů schopných 
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detekovat radioaktivní látky. Tyto senzory by byly propojeny s centrálou, schopné 

v reálném čase získávat z těchto čidel informace a v případě detekce provést příslušná 

opatření za spolupráce složek IZS. 

Zdroj rizika hodnocený jako „mírné“ (Tabulka 3) byla stanoven pro nebezpečí 

teroristického útoku zamořením toxickou látkou. Opatřením je instalace senzorů 

(např. spektrální analýzy) pro vybrané nebezpečné látky. Dalšími zdroji rizik jsou požár 

způsobený vlivem nehody nebo poruchy na automobilu a únik nebezpečných látek při jejich 

přepravě. Řešením se opět nabízí instalace senzorů vybraných nebezpečných látek 

a  vybavení tunelové trouby SHZ. Instalace SHZ je schopna minimalizovat také následky 

případné exploze. Pro nebezpečí výbuchu nástražného výbušného systému není možno 

provést vhodná opatření. Lze pouze zvýšit monitoringu tunelu a přilehlého prostoru. 

Nebezpečí srážky vozidel je možno snížit instalací mechanických zábran. 

Dále byly vyhodnoceny jako zdroje rizik pro tunelovou troubu a podružné prostory 

teroristický útok za použití biologických agens, požár a výpadek elektrické energie. Tato 

nebezpečí byla hodnocena jako „akceptovatelná“ (Tabulka 3). Z hlediska zneužití 

biologických agens není opět možno provést vhodné přijatelné opatření. Pro případ 

nebezpečí požáru je vhodná instalace SHZ. Nebezpečí výpadků elektrické energie lze snížit 

doplněním přidruženého DA. 

Pro objekty PTO a trafostanice nebyly dle výsledků analýzy rizik FMEA nalezeny 

zdroje rizika klasifikované jako „vysoké“ či „nepřijatelné“ (Tabulka 3). Vyhodnocena byla 

pouze nebezpečí „mírná“ a „akceptovatelná“. Z hlediska perimetrické ochrany obou objektů 

mezi tyto patří převážně nebezpečí překonání plotu přelezením, případně prostříháním. 

Opatření lze spatřovat v instalaci bezpečnostního plotu (např. VERCORS nebo BASTILLA) 

doplněného detekční technikou umístěnou na pletivu (např. mikrofonní kabel) a instalací 

zábran na koruně plotu (žiletkový drát). Dalším ohroženým subsystémem je plášťová 

ochrana u prvků oken (pouze u objektu PTO) a dveří. Pro tuto je nutno doplnit objekty 

bezpečnostními dveřmi s instalovaným bezpečnostním kováním a zámky, popřípadě 

doplněnými infračervenými závorami. Okna je vhodné vybavit i přes jejich malé rozměry 

magnetickými čidly. Z hlediska prostorové ochrany je opět nutná instalace bezpečnostních 

dveří doplněných např. elektronickou kontrolou vstupu (čipové karty, přístupová hesla). 

Nově stanovené parametry a vypočtené hodnoty indexu RPN po navržených 

opatřeních jsou uvedeny a zvýrazněny tučně v tabulce 1 až 3 přílohy 4. 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce je nastínit základní poznatky k seznámení osob 

s bezpečností v silničních tunelech a používaným technickým vybavením, stejně tak jako 

s aspekty možných stávajících hrozeb a způsoby jejich řešení. 

V úvodu své práce se zaměřuji na základní normativní dokumenty související 

s projektováním, provozováním a zabezpečím silničních tunelů a se základním rozdělením 

tunelových staveb. Dalším bodem práce je popis silničního tunelového komplexu 

Klímkovice a způsobu vybavení tunelů z hlediska používané technologie a bezpečnostních 

stavebních úprav. Tyto prvky se velkou měrou podílejí na předcházení nebezpečných situací 

a na jejich případném zvládnutí. Znalost technologického vybavení a stavebního uspořádání 

je důležitou podmínkou také pro velitele zásahu. 

Dále je v práci věnována pozornost vybraným hrozbám, mezi něž lze zařadit 

dopravní nehodu, požár, přepravu nebezpečných látek, terorismus a případný vandalismus 

doplněný o možnosti krádeže. Zhodnocena je také bezpečnost souvisejících objektů kterými 

jsou provozně technický objekt (PTO) a objekt trafostanice. Zaměřil jsem se na 

perimetrickou, plášťovou a prostorovou ochranu. Tato je nutno doplnit dostatečně vysokým 

bezpečnostním oplocením s odpovídajícími doplňkovými komponenty. 

Závěrem práce je provedena analýza rizik silničního tunelového komplexu 

Klímkovice za pomocí expertní kvalitativní metody FMEA. Výsledky jsou formulovány ve 

formě tabulkového formuláře, který je prezentován v příloze. Z výsledků analýzy vyplynul 

požadavek zabezpečit daný tunel proti případnému teroristickému útoku při zneužití 

radioaktivních či chemických látek. Jako řešení bych navrhl instalaci senzorů, které by byly 

součástí jednotné detekční sítě monitorující klíčové body, mezi něž by také patřili důležité 

železniční uzly, metra, nádraží apod. Tato by byla napojena na společnou centrálu schopné 

v případě monitoringu zvýšené radiace vyhlásit poplach a provést příslušná opatření. Pro 

detekci chemických látek by byla vhodná instalace senzorů vybraných nebezpečných látek 

(např. na principu spektrální analýzy). Je však otázkou do jaké míry by byla tato opatření 

ekonomicky efektivní a zda by se pouze negativně nenavýšila již tak dosti vysoká cena 

tunelové stavby. 

Lze konstatovat, že zvyšování bezpečnosti v silničních dopravních tunelech je 

procesem neustálého zlepšování a hledání optimálního řešení ochrany lidských životů, 

zdraví a majetku za vynaložení přiměřených finančních prostředků. Česká republika je 
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v oblasti této problematiky na dosti  vysoké úrovni. Přesto je nutno sledovat vývoj a trendy 

využívané v zahraničí a implementovat je do naších národních podmínek k vyplnění 

chybějících mezer. 
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Seznam použitých zkratek 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

AT stanice Automatická tlaková stanice požární vody 

CBRNE Chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explozivní látky 

CCTV Uzavřený kamerový televizní okruh 

CHÚC Chráněná úniková cesta 

CTV Centrum tísňového volání 

DA Diesel agregát 

DIS Dálniční informační systém 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

PČR Policie České republiky 

PIR Pasivní infračervený hlásič 

PTO Provozně technický objekt 

SHZ Stabilní hasící zařízení 

SSÚD Středisko správy údržby dálnic 

UPS Nepřerušovaný zdroj elektrické energie 

ZDP Zařízení dálkového přenosu 
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