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Diplomová práce seznamuje s problematikou nouzového osvětlení v silničních 

tunelech. Uvádí základní právní předpisy zabývající se požární bezpečností a osvětlením 

tunelů. Zabývá se světelnými zdroji využívanými v tunelu, bezpečnostními značkami a 

bezpečnostními nátěry. Zhodnocuje možnosti dalšího vývoje nouzového únikového osvětlení 

a uvádí možnosti provedení svítidel. 
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1. Úvod 
 

 

Neustále se rozvíjející dopravní infrastruktura a členitost krajiny v České republice 

zvyšují potřebu výstavby silničních tunelů. Jedno z největších nebezpečí je pro řidiče v tunelu 

požár. Požáry silničních tunelů nejsou časté, ale pokud k nim dojde, následky bývají závažné 

a většinou se neobejdou bez obětí na životech. Tunel je jedinečná stavba se specifickým 

šířením zplodin hoření, které jsou hlavním nebezpečím  při vzniku požáru v takto uzavřeném 

prostoru. Proto je včasná evakuace osob z prostoru tunelové trouby jedním ze základních 

předpokladů pro záchranu lidských životů. Právě únikové nouzové osvětlení spolu s dalšími 

bezpečnostními systémy včasnou evakuaci umožňuje.  

Narozdíl od budov, ve kterých se běžně pohybujeme a které pro nás nejsou neznámé, 

spočívá specifikum tunelu v tom, že málokdo měl tu možnost projít tunelovou troubou pěšky. 

Proto je pro člověka situace, kdy se musí z  tunelu evakuovat, zcela neznámá. A jakékoliv 

zjednodušení a urychlení evakuace je velice prospěšné. Světelné značení umožňující únik ze 

zakouřeného prostoru je ideální řešení. 

Vzhledem k vysokým investičním i provozním nákladům silničních tunelů, kde 

výstavba jednoho kilometru raženého tunelu stojí přibližně 1,5 miliard Kč [35], je investice do 

kvalitního nouzového osvětlení minimální. Za relativně nízké náklady tak lze významně 

zvýšit bezpečnostní úroveň tunelu. 

Primární funkcí osvětlení silničních tunelů je zajistit řidičům bezpečnost a pohodlné 

světelné podmínky ve dne i v noci. Úroveň bezpečnosti v silničním tunelu by neměla být o nic 

nižší než je na otevřené komunikaci. Výrazným bezpečnostním prvkem je náhradní osvětlení, 

které zastupuje normální osvětlení v případě výpadku, a nouzové únikové osvětlení, které je 

využíváno v případě evakuace. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na uvedení do  problematiky nouzového osvětlení 

silničních tunelů, shrnutí platných právní předpisů, a aplikaci získaných znalosti při hledání 

možností zlepšení systému nouzového osvětlení v silničních tunelech a předností jednotlivých 

typů svítidel. 
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2. Rešerše literatury 
  
 

Nouzovým osvětlením v silničních tunelech se žádné odborná literatura v češtině 

komplexně nezabývá.Většinou je toto téma zmíněno jen okrajově. Hlavním zdrojem 

informací pro mě byly dostupné právní předpisy zabývající se požární bezpečností silničních 

tunelů a odborné články z mezinárodních konferencí zaměřených na požární bezpečnost 

silničních tunelů. V neposlední řadě jsem také získala hodně informací  přímo od výrobců 

svítidel určených pro použití v tunelové troubě.  

 

Norma  ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. ČNI, leden 2006. 

Tato norma je základním dokumentem pro projektování tunelů. Zabývá se navrhováním 

tunelů, jednotlivými variantami řešení, příčným uspořádáním tunelů. Jsou zde řešeny 

bezpečnostní stavební úpravy a technické vybavení, včetně osvětlení. 

 

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. TP 98 – Technologické vybavení                                     

tunelů pozemních komunikací – Technické podmínky. ELTODO EG a.s., 2004. 

Technické podmínky přesněji uvádí požadavky na bezpečnost v silničních tunelech. Je zde 

rozdělení tunelů podle bezpečnosti, detailní popis dopravního systému, systému větrání, 

řídícího systému i osvětlení. Podmínky uvedené v TP 98 jsou přísnější než v ČSN 73 7507. 

 

PŘIBYL, P.; JANOTA, A.; SPALEK, J. Analýza a řízení rizik v dopravě : tunely na 

pozemních komunikacích a železnici. 1. vyd. Praha : BEN – technická literatura, 2008. 

528 s. ISBN 978-80-7300-2140-0. 

Kniha se zabývá analýzou rizik v tunelu. Jsou zde rozsáhlé kapitoly týkající se předpisů 

z oblasti výstavby a provozu tunelů, dopravy, významných katastrof v tunelech, používaných 

bezpečnostních prvků, chování osob i přepravy nebezpečných nákladů. Kniha využívá 

modelů rizikových situací a analyzuje možné scénáře. 

 

Norwegian public roads administration . Manual 021 – Road tunnels. NPRA printing 

center, 2004. ISBN 82-7207-540-7. 

Předpis se zabývá bezpečností v tunelech z hlediska dopravy i nebezpečí požáru. Řeší také 

technické vybavení , včetně osvětlení a řízení provozu v tunelech. Zvláštní pozornost je 

věnována dopadu stavby na životní prostředí. 
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3. Chování osob p ři evakuaci z tunelu 
 

 

Pokud dojde k  požáru v tunelové troubě, ohrožují osoby na životech zplodiny hoření,  

jejich toxicita, dráždivost a vysoká teplota. Nejdůležitější tedy je co nejrychleji opustit prostor 

tunelové trouby. S délkou doby evakuace roste pravděpodobnost úmrtí. 

3.1. Reakční doba 
 

Osoby, které se musí evakuovat z tunelu, ztrácejí nejvíce času nečinností. Tato doba 

může trvat 5 - 6 minut [2]. K této prodlevě dochází, když se lidé nemohou rozhodnout, jak, 

nebo zda vůbec, budou na nastalou situaci reagovat. K dostatečně rychlé reakci přispívá 

v nemalé míře informovanost o probíhající události. Pokud lidé neví a nechápou, co se děje,  

nemohou přiměřeně reagovat, čímž ztrácí cenné minuty. Osoby v tunelu se tak dostávají do 

stresové situace, protože prvotní informace získávají pouze zrakem. Je nutné, aby sami 

odhadli míru nebezpečí, které jim hrozí, a rozhodli se, jak zareagují.  

3.2. Negativní jevy p ři evakuaci 
 

Evakuaci nejvíce ztěžuje snížená viditelnost a fakt, že se osoby pohybují v naprosto 

neznámém prostředí. Minimální počet osob při projíždění tunelem vnímá, kde jsou únikové 

východy, a proto je pro ně situace, kdy se musí pěšky evakuovat z tunelové trouby, naprosto 

nová. Často také začnou podléhat panice, což způsobí, že reagují zkratovitě a mohou dělat 

chyby, které mají vážné a nezvratné následky.  

Snížená viditelnost způsobuje, že osoby v  tunelu jsou dezorientované a obtížně 

hledají východ. Může se také stát, že kvůli kouři projdou kolem východu aniž by to 

zaregistrovali. Bez zrakového vjemu se pro osoby také stává problémem přejít vozovku. Při 

pohybu podél stěny tunelové trouby využívají lidé stěnu jako oporný a orientační prvek. 

V případě, že musí přejít vozovku, však tento prvek ztrácí. Pro některé osoby může být tato 

situace nepřekonatelný problém. S tímto problémem souvisí, že většina účastníků silničního 

provozu  neví, na které straně tunelové trouby jsou únikové východy. Tím se minimalizuje 

jejich šance na úspěšnou evakuaci. Pohyb v tunelové troubě za snížené viditelnosti ztěžují i 

zaparkovaná  vozidla a předměty na vozovce. Osoby se při evakuaci ne vždy pohybují po 

vyznačených únikových cestách, ale používají vozovku. Pokud osoba, která se snaží 
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evakuovat, narazí do předmětu, může snadno ztratit orientaci. Dochází také ke ztrátě jistoty 

pohybu, takže tato osoba potom potřebuje k evakuaci více času.  

3.3. Jednání p ři evakuaci 
 

Osoby, které se nesnaží evakuovat, tak většinou jednají, protože kouř nepovažují za 

nebezpečný. A dokud nevidí plameny, necítí se ohroženi. Mnoho osob  také zůstává ve 

vozidle, protože ho považují za nejbezpečnější místo. Případně se snaží z tunelu odjet. 

Evakuující se osoby také dávají přednost evakuaci tunelovým portálem před evakuací 

tunelovou propojkou do vedlejší tunelové trouby ve snaze dostat se co nejdříve z uzavřeného 

prostoru, aniž by vnímali otázku vzdálenosti. Vzdálenost je opomenuta i v případě směru 

evakuace. Osoby se většinou vrací směrem odkud přijely. Pokud je bližší nouzový východ za 

ohniskem požáru a osoby by musely kolem ohniska projít, zvolí raději delší cestu, i když by 

byl únik kolem ohniska možný. 

Vyloženě nevhodnou, ale častou, činností je, když se osoby vrací pro cennosti do 

vozidla nebo se snaží zachránit vozidlo samotné. Při úspěšné evakuaci také dochází 

k blokování otevřených dveří do únikové cesty, jen aby  mohli evakuovaní sledovat průběh 

požáru. 

3.4. Usnadn ění evakuace 
 

Největší vliv na průběh a úspěšnost evakuace má informovanost účastníků silničního 

provozu o momentální situaci. Vysoký počet z nich netuší, jak by se měli při požáru v tunelu 

chovat. Vhodnou formou, jak účastníky provozu informovat jsou brožury, které se přikládají 

k mapám. Srozumitelný, stručný text a piktogramy jsou snadno zapamatovatelné a v nouzové 

situaci si je může účastník provozu vybavit. Další možností je evakuační rozhlas, u kterého 

však může docházet vlivem prostředí ke zkreslení zvuku. Evakuující osoby poté neslyší 

konkrétní pokyny, ale jen hluk, což může být stresující. 

I když si účastník provozu nevybaví žádné bezpečnostní pokyny a pravidla, by měl být 

schopen se evakuovat pomocí nouzového únikového osvětlení a bezpečnostních značek. 

Svítidla a značky by měly být s ohledem na případný kouř dobře viditelné, srozumitelné a 

podávat přesnou informaci o směru úniku. Takže i osoba zmatená a pod silným psychickým 

tlakem by měla  najít nouzový východ. 

Při simulaci evakuace z tunelu [1] se však ukázal jako nejúčinnější forma podání 

informace evakuační rozhlas. Osoby, které získávaly  informace, jak postupovat, rozhlasem 
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byly v evakuaci nejúspěšnější. Je to způsobeno tím, že byly zbaveny povinnosti rozhodovat 

se, proto nebyly vystaveny tak velkému psychickému tlaku. Osoba, která se musí sama 

rozhodnout např. zvolit směr úniku, je vystavena psychickému tlaku, zda se rozhodla správně, 

a také vnímá případné důsledky špatného rozhodnutí. Tento stres může způsobit, že se osoba 

rozhoduje delší dobu, nebo zvýšit pravděpodobnost špatného rozhodnutí.  
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4. Dynamika požáru v tunelové troub ě 
 

 

Při požáru v tunelu je velice obtížné odvádět vzniklé teplo, dochází tak ke zpětnému 

působení tepla a požár je intenzivnější. Dochází k nárůstu tlaku a může se změnit směr a 

rychlost proudění vzduchu, což způsobuje zpětné šíření kouře. Pro požár v tunelu tak je 

typický vývoj značného množství kouře a vysoké teploty. 

4.1. Kou ř 
 

Kouř je při požáru v tunelu hlavním zdrojem nebezpečí pro evakuující se osoby. 

Nejenže zhoršuje viditelnost, ale také snižuje množství kyslíku v prostoru, čímž  evakuaci 

komplikuje. Na viditelnost v prostoru má vliv optická hustota kouře. Optická hustota je dána 

vlastnostmi hořící látky, určující je, v jakém množství látka při hoření vytváří pevné částice. 

Podstatná je také případná toxicita kouře, která výrazně ovlivňuje evakuaci. Toxické zplodiny 

vznikají hlavně při hoření plastů, které jsou podstatnou součástí interiérů vozidel. 

 4.2. Účinky kou ře na člověka 
 

Osobu vystavenou kouři ohrožují pevné částice v kouři obsažené, toxicita kouře, 

vysoká teplota kouře a nízký obsah kyslíku v prostoru. Částice kouře při vdechování dráždí 

dýchací cesty. Zda a jak hluboko se částice dostane do plic, závisí na její velikosti, a následky 

mohou být i smrtelné.  

Toxicita plynů vznikajících při požáru má přímý účinek na plíce. Tyto plyny buď 

způsobí otok plic, nebo se vážou na červené krvinky a snižují schopnost krve přenášet kyslík, 

obojí však způsobuje udušení. Při kombinaci většího množství toxických plynů je jejich 

účinek horší, než pouhý součet účinků jednotlivých plynů.  

Vysoká teplota zplodin hoření poškozuje dýchací cesty, způsobuje snížení krevního 

tlaku, selhání oběhového systému a otok plic. 

Snížený obsah kyslíku v prostoru způsobuje zhoršení koordinace pohybů, zrychlené a 

povrchní dýchání, aby se kompenzovalo nízké množství kyslíku. Dalšími příznaky jsou 

bolesti hlavy, závratě a malátnost. Dlouhodobým účinkem je pak bezvědomí a selhání srdce. 

Následkem všech těchto účinků kouře na člověka bývá při dlouhodobém působení 

převážně smrt formou udušení. 
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4.3. Šíření kou ře v tunelu 
 

Způsob šíření kouře má na nouzové osvětlení a jeho umístění nemalý vliv. Osvětlení je 

navrhováno tak, aby právě i při vývinu kouře bylo dobře viditelné a umístěné ve správné 

výšce, což je   0,8 – 1 m nad povrchem únikové cesty, kterou představuje únikový chodník. 

Tato hodnota je určena s ohledem na hromadění kouře v horní části tunelové trouby, ale 

zároveň zohledňuje zvířené pevné částice kouře nad povrchem únikové cesty. 

 

 

Obr. 1. Šíření kouře v tunelu při nulovém sklonu vozovky [22] 

 

Na šíření kouře v tunelu má vliv několik faktorů. Můžeme zde zařadit úhel sklonu 

vozovky, intenzitu požáru a rychlost proudění vzduchu. Mírný sklon vozovky způsobuje, že 

se větší množství kouře šíří směrem vzhůru, ale současně v úseku zhruba 200 m [22] od 

ohniska směrem vzhůru je neutrální rovina výše než v případě tunelu bez sklonu. Ve větší 

vzdálenosti od ohniska pak dochází k výraznému snížení neutrální roviny. V případě tunelu 

bez sklonu vozovky je  neutrální rovina téměř lineární a  postupem času klesá. S rostoucí 

vzdáleností od ohniska požáru dochází k ochlazování kouře a tím k poklesu k vozovce. 

 

 

 

 

Obr. 2. Porovnání šíření kouře v tunelu se sklonem 0% a v tunelu se sklonem 4,5% [22] 
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5. Vnímání sv ětla 
 
 

Osoby, které se musí evakuovat z tunelu, získávají informace o situaci především 

prostřednictvím zraku. Zrakový vjem jim umožňuje nejen rozeznat nebezpečí ohrožení života,  

zorientovat se v prostoru, ale i najít nouzový východ. S narůstajícím množstvím kouře klesá 

viditelnost a proto je důležité, aby svítidla nouzového osvětlení byla co nejefektivněji využita. 

Vhodné umístění, zdroj a barva svítidla mají nezanedbatelný vliv na to, z jaké vzdálenosti, 

z jakého úhlu, i jak zřetelně je svítidlo vidět. 

5.1. Zrak 
 

Zrakem vnímáme 80% veškerých informací potřebných k životu. Zrak je nejdůležitější 

ze všech smyslů a má velký vliv na orientaci v prostoru i vnímání vzdáleností. Jeho 

prostřednictvím vnímáme kontrast, kontury a barvy. Smyslovým orgánem je oko, které se 

skládá z oční koule a přídatných očních orgánů. 

 

 

Obr. 3. Schéma lidského oka [30] 

 

Zrakový vjem, který je subjektivní, vzniká podrážděním zrakového nervu. Toto 

podráždění je ovlivněno osvětlením sítnice. Paprsek světla procházející lidským okem je 

pomocí čočky a rohovky spojen a zaostřen na sítnici, která se nachází na zadní stěně oka. 

Vnímáni tohoto světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů. Světlem se tyto pigmenty 
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rozkládají a tím je zahájena chemická reakce. Signál je převeden na elektrický potenciál, 

vzruch  přenášející informaci do zrakového centra mozku.  

Vnímání barev zajišťují tři druhy čípků. Jednotlivé druhy se odlišují barevnými 

pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám, které určují barvy. Mezi základní tři barvy patří  

červená, zelená a modrá. Tyto barvy zajišťují vnímání všech ostatních barev. 

Zraková ostrost znamená schopnost  odlišovat dva body v prostoru. Závisí na 

schopnosti oka zaostřit paprsky na sítnici, na hustotě fotoreceptorů v sítnici a  na intenzitě 

osvětlení. S nízkou intenzitou osvětlení tedy zraková ostrost klesá. Dochází k rozšíření 

zornice, což způsobí, že do oka se dostává více světla, citlivost receptorů se zvýší, ale zároveň 

se sníží citlivost čípků, takže se ztrácí schopnost vidět barvy.  

5.2. Barva sv ětla  zdroje 
 

Barva je nejvýraznější u zdrojů s nespojitým spektrem. Při vnímání barvy se projevuje 

schopnost adaptace oka na barvu světla a schopnost rozlišení barevných odstínů. Tyto dvě 

schopnosti jsou však protichůdné. Mozek se snaží upravit barvu světla tak, aby barva, která 

převažuje, byla neutralizována a světlo bylo vnímáno jako bílé. Čím více je barva světle 

nevyvážená ve prospěch jednoho odstínu, tím je obtížnější určit barvy předmětů, od kterých 

se toto světlo odráží. Osvětlení monochromatickým světlem tedy znemožňuje rozlišit 

barevnost předmětů, umožňuje pouze rozeznat jas. Výhodou monochromatického osvětlení 

však je, že umožňuje ostřejší vidění tvarů.  

 

 

Obr. 4. Spektra [36]  

(zleva doprava) : kompaktní zářivka z běžné stolní lampy, stropní zářivka, rtu ťová  výbojka a sodíková 
výbojka 
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Při navrhování barvy světla světelného zdroje se vyvážením barev získává bílé světlo. 

Výjimkou jsou svítidla, u kterých je barevnost vyžadována. Barvy mohou být vyvažovány 

luminofory zářícími různými barvami nebo použitím více zdrojů, které září současně. 

Složením tří diod, které svítí modře, červeně a  zeleně, vznikne bíle svítící LED dioda. 

 

 

Obr. 5. Spektrum úsporné zářivky [32] 

zářivka svítí nejsilněji na vlnové délce 436 nm (1),546 nm (2) a 
612 nm (3), tyto body odpovídají modré, zelené a oranžové barvě. Kombinace modré, zelené a červené 

vytváří pro lidské oko bílou barvu světla zářivky. 
 

Světelná energie – jedná se o zářivou energii  elektromagnetického záření ve viditelné části    

                              spektra 

Světelný tok  Φ – označuje světelnou energii, kterou vyzáří světelný zdroj za jednotku času, 

                            jednotkou je lumen (lm) 

Svítivost  I – určuje se pro bodový zdroj a  označuje prostorovou  hustotu  světelného  toku  

                     zdroje,  jednotkou je candela (cd) 

Osvětlenost = Intenzita osvětlení  E – označuje  světelný  tok dopadající na  určitou plochu,  

                       jednotkou je lux (lx)   
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6. Osvětlení tunelu 
 
 

Nutnost instalace umělého osvětlení závisí na délce tunelu. Cílem osvětlení je, aby 

řidiči měli dostatečné množství informací o pokračování komunikace před sebou, případných 

překážkách i ostatních vozidlech. Řidiči by se také neměli cítit omezeni tím, že se pohybují 

v tunelu, a měla by jim být zajištěna stejná úroveň bezpečnosti jako na otevřené komunikaci.  

Nejobtížnější je tohoto dosáhnout za denního světla, při svitu slunce, kdy může vzniknout při 

vjezdu do tunelu efekt černé díry, kdy řidič nevidí do prostor tunelu. To je způsobeno 

rozdílným jasem světla uvnitř a vně tunelu.  

Pro návrh osvětlení tak jsou důležité tyto parametry : úroveň jasu vozovky a spodní 

části stěn, rovnoměrnost rozložení jasu na vozovce, omezení oslnění a omezení míhání světla 

[14]. 

6.1. Pásma osv ětlení 
 

Tunel je z hlediska osvětlení rozdělen do pěti pásem, podle zrakové adaptace řidiče. 

Délka těchto pásem závisí na procesu zrakové adaptace. Čím delší dobu proces adaptace trvá, 

tím větší vzdálenost vozidlo urazí. Tato vzdálenost však nesmí přesahovat brzdnou dráhu 

vozidla. 

Příjezdové pásmo je část komunikace nacházející se těsně před vjezdem do tunelu, 

kdy má řidič možnost vidět vnitřní část tunelu. Zde musí být úroveň jasu nejvyšší a směrem 

ke středu tunelu klesá. Může dojít k oslnění, které vzniká prostřednictvím rozptýleného 

atmosférického světla, což způsobuje zhoršení viditelnosti a snížení kontrastu jasů předmětu 

na vozovce. 

Prahové pásmo je první vnitřní části tunelu a jeho délka závisí na návrhové rychlosti. 

Osvětlení musí být přizpůsobeno vnímání řidiče, který vjíždí do prahového pásma, a ještě 

vnímá jas příjezdového pásma. 

Přechodové pásmo je ta část tunelu, kde dochází ke snížení úrovně jasu až na úroveň 

následujícího vnitřního pásma. Přechodové pásmo tedy slouží k postupné adaptaci zraku na 

nižší úroveň jasu. Délka tohoto pásma znovu závisí na návrhové rychlosti. 

Vnit řní pásmo je úsek, na kterém se úroveň jasu udržuje na konstantní hodnotě a je 

nejdelší ze všech pásem. 
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Výjezdové pásmo je ovlivněno jasem prostoru za tunelem. V této části je však  

viditelnost mnohem lepší než v příjezdovém pásmu, protože předmět je proti jasnému 

prostoru výjezdu zřetelně viditelný. Rovněž proces  adaptace zraku je při přechodu z nižší 

úrovně jasu na vyšší úroveň mnohem rychlejší než naopak.  

6.2. Regulace osv ětlení b ěhem dne 
 

Úroveň jasu se v příjezdovém pásu mění v závislosti na denní době. V noci je tedy 

úroveň osvětlení v tunelu nižší, což je nezanedbatelnou ekonomickou výhodou.  Je proto 

nutné automaticky regulovat intenzitu umělého osvětlení. Regulace osvětlení vychází 

z hodnot jasu naměřených jasoměrem v příjezdovém pásmu. Jasoměr je přístroj na zjišťování 

průměrné hodnoty jasu a je nastaven na citlivost lidského oka. Protože je jasoměr 

z praktických důvodů umístěn výše než dosáhnou nákladní automobily, je hodnota 

naměřeného jasu odlišná od hodnoty jasu, kterou pozoruje řidič. Je proto nutné provádět 

korekci. 

Z důvodu rychlé změny jasu jsou na regulační zařízení osvětlení kladeny nemalé 

nároky. Zařízení musí reagovat dostatečně rychle na změnu jasu. Přitom však doba, než 

naběhne vysokotlaká výbojka, může trvat i několik minut. Toto se řeší trvalým 

zaznamenáváním úrovně jasu, který je závislý na místních podmínkách, což umožňuje 

přednastavení regulace osvětlení.  

6.3. Požadavky na jednotlivé parametry 
 

Nejdůležitějšími parametry, které určují ideální podmínky pro osvětlení jsou 

rovnoměrnost jasu povrchu vozovky, stupeň oslnění a míhání. 

Rovnoměrnost jasu povrchu vozovky se nevztahuje jen na vozovku samotnou,ale je 

doporučeno, aby požadavky splňovalo i osvětlení stěn tunelu do výšky 2 m. Je požadováno, 

aby : L
min 

: L ≥ 0,4  , a zároveň pro podélnou rovnoměrnost v ose každého jízdního pruhu se 

požaduje :  L
min 

: L
max 
≥ 0,6 [14]. 

 Kde 

L
min 

…..minimální jas povrchu vozovky [cd · m-2], 

L
max ….. maximální jas povrchu vozovky [cd · m-2], 

L …….. průměrný jas povrchu vozovky [cd · m-2]. 
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Stupeň oslnění určuje relativní zvýšení prahu rozlišitelnosti TI, který se uvádí v %. 

Pro L ≤ 5 cd · m-2   platí 
8,0

65

L

L
TI v⋅

=  

Pro L > 5 cd · m-2   platí 
05,1

95

L

L
TI v⋅

=  [14]. 

Kde Lv….úhrnný ekvivalentní závojový jas [cd · m-2]. 

Pro všechny pásma tunelu platí, že by hodnota relativního zvýšení prahu rozlišitelnosti 

neměla přesáhnout 15 %. 

 

Jev míhání vzniká jako důsledek periodických změn jasu v zorném poli řidiče, k tomu 

může dojít např. působením svítidel s nesprávnou roztečí. Tento jev se projevuje hlavně při 

kmitočtech 2,5 – 15 Hz. 

6.4. Osvětlení b ěhem noci 
 

Pro osvětlení v noci je nutné, aby hodnota jasu byla minimálně 1 cd · m-2, při 

požadavku na celkovou rovnoměrnost L
min 

: L = 0,4 a při požadavku na podélnou 

rovnoměrnost L
min 

: L
max 

= 0,6. Tato podmínka se týká tunelů na neosvětlených komunikacích 

i těch, které ve dne být osvětleny nemusí. Pro tunel na osvětlené komunikaci platí, že by jak 

úroveň jasu tak i jeho rovnoměrnost měla být minimálně stejná jako na komunikaci. 

V případě neosvětlené komunikace musí být navíc za výjezdem z tunelu komunikace 

osvětlena v délce odpovídající pěti sekundám jízdy nejvyšší povolenou rychlostí, aby se řidiči 

mohli přizpůsobit nižší hodnotě jasu. Tato situace odpovídá situaci, kdy za denního světla 

řidiči vjíždí do tunelu.  Jedná se také o změnu prostředí s vysokým jasem na prostředí s jasem 

nižším. Mohl by také vzniknou efekt černého prostoru, kdy by řidiči neviděli vozovku před 

sebou. 

6.5. Kontrast 
 

Protože řidiči musí snadno rozeznat překážku na vozovce, je nutné vytvořit jasný 

kontrast mezi případnou překážkou a pozadím, které tvoří vozovka nebo stěna tunelu. 

Kontrast může být pozitivní nebo negativní.  

Pozitivní kontrast znamená, že řidič vidí světlou překážku na tmavším pozadí. Za 

negativní kontrast považujeme, když je překážka osvětlena tak, aby byla tmavší než pozadí 

za ní. Druhou stranou této problematiky však je, že při velkých rozdílech jasů může dojít 
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k oslnění. Rozdíl mezi úrovněmi jasů by  měl být přiměřený, aby viditelnost předmětu byla 

dostatečná, ale současně aby nevznikalo oslnění. 

Z jednotlivých typů kontrastů vyplývá nasměrování svítidel, rozeznáváme tedy 

osvětlení symetrické, proti směru jízdy  a po směru jízdy . 

Symetrické osvětlení distribuuje světlo kolmo na rovinu vozovky, takže je vše 

osvíceno rovnoměrně, zároveň ale nevzniká kontrast mezi předmětem na vozovce a pozadím. 

Osvětlení proti směru jízdy  je osvětlením nesymetrickým, maximální úroveň jasu je 

namířena proti řidičům. Vzniká tak negativní kontrast, takže se řidiči překážka jeví tmavší než 

okolí. 

Osvětlením po směru jízdy , které také patří mezi nesymetrické osvětlení, se docílí 

pozitivního kontrastu, předmět na vozovce je světlejší než pozadí. 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Typy směrů osvětlení vozovky [23]  

(zleva doprava) : symetrické osvětlení, osvětlení proti směru jízdy, osvětlení po směru jízdy 
 

L……jas vozovky [cd · m-2] 

Ev….svislý jas překážky, charakterizuje úroveň kontrastu mezi překážkou a vozovkou v    

        pozadí, čím je Ev vyšší, tím je větší pozitivní kontrast 
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6.6. Možnosti rozmíst ění 
 

Rozmístění jednotlivých svítidel závisí na geometrii tunelu. K získání optimálního 

osvětlení je potřeba každý tunel posuzovat individuálně. Podle místa umístění jsou svítidla 

rozmístěny bilaterálně nebo axiálně.  

Bilaterální rozmístění se využívá u tunelové trouby s obdélníkovým průřezem a 

jedná se o rozmístění svítidel na stěny tunelu. Výhodou při tomto umístění je snadný přístup 

ke svítidlům při opravě nebo čištění. Nevýhodou naopak možnost poškození při průjezdu 

vysokých trucků.  

Axiální rozmístění se používá pro tunelové trouby obloukového průřezu a svítidla 

jsou rozmístěna osově na stropě tunelové trouby. Předností tohoto rozmístění je, že svítidla 

jsou nejlépe využita a je omezena možnost oslnění. Při opravě je však nutné uzavření tunelu. 

Vedle bilaterálního rozmístění existuje i rozmístění laterální, kdy je řada svítidel umístěna 

pouze na jedné stěně tunelu. Výhodou jsou nižší investiční náklady. Také vedle axiálního 

rozmístění existuje i rozmístění biaxiální, kdy jsou svítidla umístěna na stropě ve dvou 

souběžných řadách, nebo dokonce ve třech řadách vedle sebe.  

Jedna řada svítidel při jakémkoliv rozmístění představuje nižší pořizovací náklady a 

také nižší náklady na údržbu. Otázkou však je  zda je jedna řada svítidel dostatečná, zvláště u 

laterálního rozmístění, kde je vozovka osvětlována pouze z jedné strany tubusu. Výhodou 

dvou a více řad je možnost údržby jedné řady, zatímco druhá řada může být v provozu. 

 

     

 

Obr. 7. Rozmístění svítidel [23] : 

vlevo bilaterálně, vpravo axiálně 



16 

Další rozdělení je podle linie svítidel. Svítidla mohou nepřerušovaně navazovat jedno 

na druhé, což je nepřerušovaná linie, nebo mezi nimi mohou být mezery, což je linie 

přerušovaná.  

 

  

Obr. 8. Linie svítidel [23] 

vlevo nepřerušovaná, vpravo přerušovaná 
 

Co se týká použití jednotlivých typů svítidel, pro bilaterální osvětlení a osvětlení 

v nepřerušované linii se nejčastěji používají zářivky. Pro axiální osvětlení a osvětlení 

v přerušované linii se využívají vysokotlaké výbojky.  

6.7. Vzdálenost mezi svítidly 
 

Vzdálenost mezi svítidly spolu s rychlostí projíždějícího vozidla má vliv na vznik 

efektu míhání. V tunelu krátké délky se to příliš neprojeví, ale v dlouhých tunelech míhání 

podstatně ovlivňuje zrakovou pohodu řidiče a způsobuje rychlou únavu zraku. Pokud by se 

tedy při průjezdu tunelu v závislosti na návrhové rychlosti  střídala osvětlená a neosvětlená 

místa s frekvencí od 2,5 do 15 Hz, je lepší zvolit osvětlení v nepřerušované linii. 
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7. Nouzové osv ětlení 
 

 

Nouzové osvětlení je osvětlení, které je spuštěno v případě výpadku osvětlení pro 

běžný provoz. Je napájeno z vlastního nezávislého zdroje. Toto osvětlení umožňuje orientaci 

v zakouřeném prostoru a umo6ňuje evakuujícím se osobám opustit tunel. Pod pojem nouzové 

osvětlení spadá nouzové únikové osvětlení a náhradní osvětlení. 

Náhradní osvětlení  umožňuje běžný provoz do doby spuštění normálního osvětlení. 

Nouzové únikové osvětlení slouží osobám k bezpečnému opuštění prostoru na volné 

prostranství. K nouzovému únikovému osvětlení patří nouzové osvětlení únikových cest, 

které poskytuje vhodné světelné podmínky pro evakuaci. V kombinaci s bezpečnostními 

značkami také určuje směr únikové cesty. Slouží také k zdůraznění míst důležitých pro 

evakuaci, jako jsou dveře do vedlejší tunelové trouby, bezpečnostní značky nebo bezpečnostní 

zařízení, případně také míst důležitých nebo potencionálně nebezpečných. Za nebezpečná 

místa jsou považována místa se změnou výškové úrovně, nebo změnou směru nechráněné 

únikové cesty. Další místa, která je třeba osvětlením zdůraznit jsou nouzové zálivy, dveře 

nouzového východu, místo s hasicím prostředkem a požárním hlásičem, hláska nouzového 

volání nebo bezpečnostní značky. 

 

Náhradní osvětlení tunelové trouby

Náhradní osvětlení tunelu

Osvětlení ostatních únikových cest v komplexu tunelu

Osvětlení záchranných cest

Nouzové osvětlení nechráněných únikových cest v tunelové troubě

Nouzové únikové osvětlení tunelu

Nouzové osvětlení tunelu

 

Obr. 9. Rozdělení nouzového osvětlení tunelu [14] 

 

7.1. Náhradní osv ětlení tunelu 
 

Náhradní osvětlení tunelu se spouští v případě výpadku elektrické energie. Do provozu 

se uvádí automaticky a je napájeno z vlastního nezávislého zdroje. Svítidla náhradního 

osvětlení tunelu jsou vybraná svítidla osvětlení normálního. Jejich množství i kombinace se 
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určují světelně technickým výpočtem. Náhradní osvětlení se nezřizuje jen v tunelové troubě, 

ale také v některých technologických prostorách, kde by výpadek elektrické energie mohl 

ohrozit bezpečnost provozu v tunelu. 

7.1.1. Náhradní osv ětlení tunelové trouby 
 

Náhradní osvětlení tunelu slouží hlavně k omezení nebezpečí dopravní nehody 

v případě výpadku normálního osvětlení. Řidiči by mohli v případě výpadku elektrické 

energie začít instinktivně brzdit, což by způsobilo hromadné dopravní nehody. Toto osvětlení 

také umožňuje  záchranné práce a likvidaci případné mimořádné události. Je uvedeno do 

provozu automaticky při spuštění napájení elektrickou energií ze záložního zdroje. 

Co se týká spuštění náhradního osvětlení, je nutné, aby bylo spuštěno co nejdříve po 

výpadku normálního osvětlení. Minimalizuje se tak riziko, které by způsobil časový úsek bez 

jakéhokoliv osvětlení. Doba provozu náhradního osvětlení musí být dostatečná, dokud nebude 

obnoveno normální osvětlení. V případě, že to nebude možné splnit, musí být tunel 

s přiměřeným časovým předstihem uzavřen. 

Při spuštění  náhradního osvětlení je nutné omezit rychlost projíždějících vozidel. Je 

také nutné o omezené rychlosti i viditelnosti informovat řidiče už před vjezdem do tunelové 

trouby. 

7.2. Nouzové únikové osv ětlení tunelu 
 

Nouzové únikové osvětlení slouží evakuujícím se osobám k orientaci v prostoru a 

hlavně jim umožňuje evakuaci. Mělo by být proto navrženo tak, aby bylo co nejlépe viditelné, 

ale zároveň by nemělo osoby oslňovat, což by mohlo při přehlédnutí případné překážky vést 

k úrazu. Při navrhování únikového nouzového osvětlení je tedy cílem co nejefektivněji 

zvýraznit únikovou cestu, za kterou se považují únikové chodníky po stranách vozovky 

v tunelové troubě. Jedním z problémů nouzového únikového osvětlení je oslnění, které může 

způsobit, že osoby neuvidí v kritickém okamžiku nejen možné překážky, ale i bezpečnostní 

značky. Oslnění způsobuje vysoký kontrast mezi svítidlem a jeho pozadím, takže je nutné, 

aby byl interiér tunelu co nejsvětlejší. Zároveň je  vhodné, aby jas svítidla byl takový, že 

k oslnění nedojde. 

Toto osvětlení je navrhováno tak, aby bylo funkční nejméně po dobu trvání 

předpokládaného požáru. V případě poruchy nouzového únikového osvětlení je nutné tunel 

uzavřít. 
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7.2.1. Nouzové osv ětlení únikových cest 
 

Nouzové osvětlení únikových cest se zřizuje s ohledem na předpokládaný vývin kouře, 

který se bude hromadit pod stropem tunelové trouby. Z tohoto důvodu se nouzové osvětlení 

únikových cest umisťuje do výšky 0,8 – 1,0 m nad úroveň povrchu únikové cesty. Minimální 

hodnota osvětlenosti únikové cesty do 2 m v ose je 2 lx  a středový pás, který zaujímá alespoň 

polovinu šířky cesty, má být osvětlen na hodnotu 1 lx. Únikové cesty, které jsou širší než 2 m, 

se považují za několik 2 m širokých pásů. Poměr mezi maximální a minimální osvětleností 

únikové cesty nesmí překročit poměr 40 : 1 [14], kvůli možnému oslnění.  

Osvětlenost míst vstupu do záchranné cesty, míst, kde jsou bezpečnostní zařízení, 

nebo kde je možné zvýšené nebezpečí, je určena na hodnotu 5 lx. 

7.2.2. Osvětlení ostatních únikových cest 
 

Za ostatní únikové cesty jsou v tunelu považovány provozní a technologické prostory. 

V těchto prostorách se zřizuje normální osvětlení,které musí být funkční i potom, co je 

v tunelové troubě spuštěno nouzové osvětlení. Minimální osvětlenost těchto nouzových cest 

je na podlaze 15 lx. 

7.3. Povinnost vybavení osv ětlením podle kategorie tunelu 
 

Tunely se rozdělují podle bezpečnosti do tří kategorií – TA, TB, TC. Zařazení do 

kategorie určuje míra bezpečnosti tunelu. Ta je  daná podílem počtu nehod na počet vozidel a 

ujetou vzdálenost. Tyto údaje vychází z dlouhodobých statistických měření. Tunely v rámci 

jedné bezpečnostní kategorie tedy mají stejný stupeň bezpečnosti. 

 

 
                                                                                                     

Obr. 10. Kategorie tunelů podle bezpečnostního vybavení [14] 
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Normální osvětlení je povinné vybavení tunelů všech kategorií. Pouze u tunelů 

kratších 125 m se osvětlení volí podle tab. 1. Náhradní osvětlení je povinné vždy a nouzové 

únikové osvětlení je povinné pro kategorii tunelů TA a TB. Co se týká kategorie TC, je 

požadována analýza nutnosti tohoto vybavení nebo alternativní přístup s ohledem na 

bezpečnostní rizika v konkrétním tunelu. Instalace nouzového únikového osvětlení je 

doporučena v případě, pokud je délka tunelu přes 300 m, a pokud intenzita dopravy 

překračuje 2000 vozidel na den a jízdní pruh [14]. 

7.4. Výpadek osv ětlení 
 

Při výpadku hlavního osvětlení musí být přechod na náhradní osvětlení uskutečněn do 

jedné sekundy. Přechod je zajištěn záložním zdrojem, který je vybaven automatickým startem 

v případě výpadku proudu. Záložní zdroj musí zabezpečit provoz nouzového osvětlení po 

dobu 4 hodin, dodávka energie pro nouzové únikové osvětlení zabezpečena 6 hodin.  Pokud 

dojde ke změně světelných podmínek, musí být varováni účastníci silničního provozu a musí 

být omezena rychlost jak v tunelu, tak před vjezdem do tunelu. Pokud není možné omezit 

rychlost, je nutné tunel uzavřít. Tato situace může nastat, když přestane fungovat dopravní 

zařízení. Pokud ale jsou dopravní zařízení a ostatní bezpečnostní zařízení funkční, není 

provoz tunelu při náhradním osvětlení časově omezen. 

Při výpadku nouzového osvětlení se musí oprava uskutečnit co nejdříve, nejpozději do 

tří hodin od výpadku. Během výpadku i opravy má dispečer zvýšenou pohotovost a je 

oprávněn v případě potřeby aktivovat varovná a bezpečnostní zařízení. 

Jestliže dojde k výpadku nouzového osvětlení při provozu osvětlení náhradního, musí 

být tunel uzavřen do 30 minut. 
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8. Právní p ředpisy 
 
 

Požární bezpečností tunelových staveb se v ČR zabývají technické předpisy 

Ministerstva dopravy ČR TP 98 [14] a TP 154 [15], Česká technická norma ČSN 73 7507 [8] 

a směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/54/ES [16]. Konkrétně osvětlením 

v silničních tunelech se zabývá ČSN EN 50172 [11] a ČSN EN 60598 – 2 – 22 [10]. 

Nouzovým osvětlením všeobecně se zabývá ČSN EN 1838 [9]. 

Cenné informace poskytují i simulace havarijních stavů. Z důvodů nákladů 

vynaložených na simulace byly zavedeny metodické pokyny , které určují rozsahy těchto 

zkoušek. Metodický pokyn zpracovává požadavky norem a technických předpisů do 

konkrétnější podoby. Nouzového osvětlení se týká zkouška osvětlení tunelu u výrobce, 

individuální zkoušky v simulovaných podmínkách a zkoušky integrace požárně 

bezpečnostního vybavení. 

TP 98 [14] vychází z CIE 88 : 1990  používané v zemích EU. Tento předpis však není 

doslovně převzat, TP 98 [14]  je předpis odlišný, vytvořený pouze pro ČR. 

Technické předpisy sice určují základní pravidla pro projektování a údržbu nouzového 

osvětlení v tunelech, přesto však není zaručeno, že tyto pravidla budou dostatečné pro každou 

tunelovou stavbu. Tunel je stavba natolik jedinečná, že v každém tunelu jsou  podmínky jiné. 

Z tohoto důvodu se provádí světelné studie, které zohledňují specifické podmínky 

jednotlivých tunelů. Tunely se liší sklonem, velikostí, délkou, vedením trasy i technologickým 

vybavením. K těmto faktům se musí při návrhu osvětlení přihlížet, aby použité nouzové 

osvětlení v daném tunelu mělo pro uživatele dostatečnou bezpečnostní úroveň.  

Zároveň je nutné přihlédnout k faktu, že od vydání TP 98 [14]  uplynuly čtyři roky, a 

během této doby bylo znovu vydáno CIE 88 : 2004 [12] a také mezinárodní předpis CR 14380 

[13]  z roku 2005. V oblasti požární bezpečnosti tunelů  byly tedy v posledních letech zjištěny 

nové poznatky a s přibývajícím počtem tunelů se bude tato oblast nadále rozvíjet.  
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9. Světelný zdroj 
 

Optické záření je elektromagnetické záření ve viditelném spektru o vlnové délce 380 – 

760 nm. Záření je energie v podobě elektromagnetických vln, které je možné rozložit na 

jednotlivé složky se sinusovým průběhem. Každá ze složek je charakterizována vlnovou 

délkou a frekvencí. 

Optické záření může ve světelném zdroji vzniknout třemi způsoby :  

• jako průvodní jev tepelného záření, které vzniká zahříváním pevné látky na vysokou 
teplotu, 

• excitací atomů par kovů nebo plynů silným elektrickým polem, 
• luminiscencí. 

 
U teplotních zdrojů dochází k zahřívání pevné vodivé látky průchodem elektrického 

proudu. Tepelný pohyb vybudí energii, která se předává částicím schopným ionizace. Tyto 

částice se tak stanou elementárními zdroji světla. Spektrum tohoto záření je spojité. 

Zdroje využívající excitaci atomů par a plynů kovů přeměňují elektrickou energii na 

kinetickou energii elektronů, které se pohybují mezi elektrodami. Při srážce elektronů s atomy 

par a plynů kovů se jejich energie mění na  optické záření. Spektrum je v tomto případě 

čárové a závisí na druhu výboje a na složení plynu [42]. 

Luminiscenční zdroje využívá excitace elektronů způsobené elektrickým polem. Při 

návratu elektronů do základní polohy je vyzařována energie. Luminiscence vyvolaná 

elektrickým polem se nazývá elektroluminiscence. 

V tunelu se používají tyto typy světelných zdrojů : fluorescenční, vysokotlaký sodík, 

nízkotlaký sodík, vysokotlaká rtuť, indukční a LED. Každý z těchto zdrojů má zcela odlišné 

vlastnosti. Některé z nich mají vysoký index  podání barev, ale nízkou světelnou účinnost, 

jiné mají světelnou účinnost vysokou, ale jejich variabilita barev je omezená. Index podání 

barev určuje kvalitu podání barev osvětlovaného prostoru, klasická žárovka má hodnotu 

indexu 100, výbojové zdroje mají hodnotu nižší. Žádný z těchto zdrojů však nemá jak vysoký 

index  podání barev, tak i vysokou světelnou účinnost. Světelná účinnost zdroje má přímý vliv 

na provozní náklady. Čím je vyšší, tím jsou vyšší i náklady. 

Protože žádný ze světelných zdrojů není použitelný na všechny typy osvětlení a za 

jakýchkoliv podmínek, ideální osvětlení tunelu spočívá v kombinaci různých světelných 

zdrojů. 
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9.1. Zářivka  
 

Zářivka s luminofory je  nízkotlaká rtuťová výbojka, ve které je zdrojem světla 

fluorescenční prach - luminofor. Fluorescenční prach je aktivován ultrafialovým zářením 

výbojky. Pro zápal zářivky je potřeba napětí 600 – 700 V. Tento typ svítidla poskytuje index 

podání barev 80 – 90% a světelnou účinnost až 90 lm/W. Trubice zářivky je naplněna směsí 

par rtuti a argonu, průchodem elektrického proudu dochází k ionizaci rtuťových par a část 

elektrické energie se přemění na ultrafialové záření. Ultrafialové záření je pak ve vrstvě 

luminoforu přeměněno na záření viditelné.  

 

Obr. 11. Zářivka [33] 

 

9.2. Nízkotlaká sodíková výbojka 
 

Nízkotlaká sodíková výbojka pracuje na principu, který je podobný jako u svítidel 

fluorescenčních. Světlo vzniká převedením ultrafialového záření sodíkové výbojky do 

viditelného spektra. Protože nízkotlaká sodíková výbojka vyzařuje pouze charakteristické 

monochromatické žluté světlo o vlnové délce přibližně 589 nm, její index podání barev není 

moc dobrý. Barevná škála svítidla je od žluté po červenou, ale vyznačuje se světelnou 

účinností až 200 lm/W. Výhodou této výbojky je, že vyzářená energie se pohybuje na vlnové 

délce 589 nm, což je v těsné blízkosti maximální citlivosti lidského oka 555 nm. Fakt, že 

vyzařuje monochromatické světlo, které umožňuje pouze černobílé vidění, omezuje využití 

této výbojky na prostory, kde není barevnost předmětů podstatná. 
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Obr. 12. Nízkotlaká sodíková výbojka [31] 

 

9.3. Vysokotlaká sodíková výbojka 
 

Vysokotlaká sodíková výbojka se skládá z vzduchotěsné vnitřní a vnější trubice. 

Vnitřní trubice je průhledná a obsahuje sodík. Vnější trubice může být vejcovitého nebo 

trubicovitého tvaru. Vejcovitý typ má uvnitř vrstvu luminoforu, zatímco trubicovitý typ je 

z čirého skla. Index  podání barev je 85%, což je lepší než u nízkotlakých sodíkových 

výbojek. Světelná účinnost nabývá hodnot 130 lm/W a více. Vysokotlaká sodíková výbojka 

vychází z nízkotlaké sodíkové výbojky, za cenu poklesu světelné účinnosti byl zvýšen index 

podání barev.  

 

Obr. 13. Vysokotlaká sodíková výbojka [31] 
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9.4. Vysokotlaká rtu ťová výbojka  
 

Vysokotlaká rtuťová výbojka funguje na podobném principu jako vysokotlaká 

sodíková výbojka. Rozdíl je pouze v tom, že sodíková výbojka je nahrazena rtuťovou nebo 

halogenem. Světlo vzniká ve viditelné části rtuťového spektra i v luminoforu přeměnou 

ultrafialového záření. Barva rtuťových par je modrozelená a neobsahuje červenou část 

spektra, proto se využívá luminofor, který zajistí podíl červené barvy. Halogenidová výbojka 

vyzařuje světlo, které vzniklo zářením par rtuti a produktů štěpení halogenidů.  

 

 

Obr. 14. Vysokotlaká rtuťová výbojka [31] 

 

9.5. LED dioda 
 

LED dioda patří mezi výbojové zdroje světla a funguje na principu polovodičových 

destiček, které přímo přetváří elektrický proud na světlo. Což umožňuje LED diodám 

minimální rozměry. Výhodou LED diod je vysoká efektivita a dlouhá životnost, mezi 

nevýhody patří, že svítidlo musí být složeno z více diod a také vyzařují světlo jen v úzkém 

paprsku v jednom směru. Tato vlastnost však umožňuje vysokou variabilitu svítidel.  



26 

 

Obr. 15. LED dioda [37] 

 

9.6. Induk ční zářivka 
 

Indukční zářivka patří mezi nízkotlaké výbojky a využívá princip indukce. Světlo u 

indukční zářivky vzniká stejně jako u zářivky klasické, tedy přeměnou ultrafialového záření 

na viditelné světlo ve vrstvě luminoforu. Rozdíl je ve vzniku výboje, ten je vybuzen 

vysokofrekvenčním polem, které vyrábí speciální předřadník a které je dále vyzářeno do 

baňky bez použití elektrod. Pohyb elektronů tedy není spojen s elektrodami ve výbojovém 

prostoru, ale vzniká prostřednictvím magnetického pole. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 16. Indukční zářivka [34] 

A – vrstva luminoforu, B – plastový kryt, C – elektronová plazma, D – indukční cívka, E - elektronika 
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10. Svítidla 
 
 

Protože svítidla náhradního osvětlení jsou vybraná svítidla normálního osvětlení, 

instalací svítidel normálních se zajišťuje i náhradní osvětlení. Rozdíl je v tom, že svítidla 

náhradního osvětlení jsou napojena na záložní zdroj. Na ten se napojuje každé čtvrté až páté 

svítidlo. Úroveň náhradního osvětlení by měla zajistit ve vnitřním pásmu alespoň podmínky 

pro provoz v noci.  

Nouzová úniková svítidla by neměla osvětlovat jakékoliv místo v tunelu, jejich funkcí 

je rovnoměrné osvětlení únikové cesty, aby evakuující se osoby mohly najít únikový východ. 

Svítidla by měla být rozmístěna v pravidelných rozestupech tak, aby mezi nimi nevznikala 

žádná tmavá místa.  

Náhradní zdroj by měl umožnit činnost nouzového osvětlení alespoň po dobu 120 

minut. Tunelová svítidla  musí vyhovovat ČSN EN 60598 [10] a svítidla nouzového osvětlení 

ČSN EN 1838 [9] .  

10.1. Svítidla pro náhradní osv ětlení 
 

Pro účely normálního a zároveň i náhradního osvětlení se využívají převážně zářivky 

s luminofory, nízkotlaké i vysokotlaké sodíkové výbojky.   

 

 

 

 

Obr. 17. Vysokotlaké sodíkové svítidlo 5NA802 Siteco Lighting [25] 
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10.2. Svítidla pro nouzové únikové osv ětlení 
 

Jako svítidla nouzového únikového osvětlení jsou využívány halogenidové výbojky a 

LED diody. V současnosti jsou upřednostňovány LED diody, zejména kvůli dlouhé životnosti 

a snadnější údržbě.  

 

 

 

Obr. 18. Ukázky nouzových únikových svítidel [25, 40, 26] 

 

10.2.1. Halogenidové výbojky 
 

Funkce halogenidové výbojky je založena na principu výboje v plynech. Pro správnou 

funkci výbojky je třeba zařízení regulující přívod proudu a umožňující rozsvícení. Doba než 

výbojka dosáhne maximálního světelného toku je 2 – 10 minut. Halogenidová výbojka má 

výborný index podání barev. Stálost barvy světla je podmíněna typem výbojky. Vyzářené 

světlo je v rozpětí až 360° a měrný výkon je 80 – 90 lm/W. Doba života výbojky je 6000 – 

9000 hodin, přičemž po 6000 hodinách začíná pokles světelného toku přibližně na 70 %. 

Společně se světelným zářením vzniká u výbojek teplo. Světelný tok ale na teplotě prostředí 

nezávisí, takže i když se vlivem vyzářeného tepla okolí zahřívá, světelný tok se nemění. Jisté 

omezení je při teplotách – 50°C, kdy je nutné použít zapalovací zařízení. Bílé světlo těchto 

výbojek vzniká kombinací různých vlnových délek, které vytváří viditelné spektrum.   

Výbojky tedy vyzařují i v ultrafialové a infračervené oblasti. Při regulaci světelného toku u 

výbojek dochází ke změnám barvy z bílé na žlutou, a dochází také ke snížení životnosti 

výbojek. Co se týká údržby, halogenidová výbojka by se měla každé dva roky měnit.   
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10.2.2. LED diody 
 

LED dioda je tvořena z polovodivých  vrstev. Světelné záření vzniká uvnitř aktivní 

vrstvy. Dioda, která svítí bíle, je tvořena modrou diodou, která získává působením luminoforu 

druhotné záření, a vzniká tak pro lidské oko bílé světlo. U diod je doba rozsvícení 

zanedbatelná. Intenzita odstínu bílé závisí na množství použitého luminoforu. Barevná stálost 

i index podání barev jsou dobré, index podání barev je však horší než u halogenidových 

výbojek. Účinnost diod je 30 lm/W, což umožňuje spíše bodové označení než plnohodnotné 

osvětlení prostoru. Účinnost se však s vývojem diod zvyšuje a do dvou let je očekáváno, že 

dosáhne hodnoty 70 lm/W. Vyzařované světlo dosahuje úhlu 120 – 140°. Intenzita osvětlení 

je o diod vyšší než u halogenidových výbojek. Doba života diod je 100 000 hodin, přičemž po 

50 000 hodinách klesá světelný tok na 70 % a po 100 000 hodinách dokonce na 50 %.  

Teplo vznikající při záření diody je konstrukcí přenášeno do zadní části diody, je proto 

nutné zařízení, které toto teplo absorbuje. Při vysoké teplotě okolí dochází k poklesu 

světelného toku. Na správném odvodu tepla totiž závisí nejen životnost, ale i výkonnost LED 

diody. Nízké teploty ovlivňují funkčnost diod pozitivně, protože s klesající teplotou LED 

diody zvyšují svůj výkon.   

Světelný tok narůstá se zvýšením proudu, zároveň však dochází ke snížení životnosti. 

Z hlediska vlnových délek diody nevyzařuje ultrafialové ani infračervené záření, tím je tedy 

vyloučeno jejich negativní působení na osvětlovaný povrch. Regulací světelného toku dochází 

ke změně barvy světla. Dlouhá životnost snižuje nutnost údržby na minimum, toto umožňuje 

instalaci LED diod na nedostupných místech. Protože se svítidlo skládá z několika diod, i při 

poškození diody zůstává jeho funkce zachována. Velkou výhodou je také neomezenost 

z hlediska designu svítidla, vzhledem k rozměrům LED diody je možné vytvořit  svítidlo 

jakéhokoliv tvaru.  

LED diody vyžadují 8x méně údržby než halogenidové výbojky, záleží tedy zda 

pořizovací cena LED diod odpovídá pořizovací ceně halogenidových výbojek a nákladům na 

údržbu.  

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Průměrný nárůst 

Prodej v miliónech $ 86 129 197 282 386 522 43,8 % 

 

tab. 1. Prodej LED diod v oboru osvětlovací techniky a odhad růstu trhu [24] 
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10.3. Údržba svítidel 
 

Cílem projektantů i investora  jsou mimo jiné  co nejnižší náklady na provoz osvětlení. 

Je požadována maximální odolnost svítidel v agresivním prostředí tunelu, dostatečná těsnost 

krytí, aby se minimalizovalo usazování nečistot uvnitř svítidla, a zároveň snadná údržba. 

Svítidla jsou vyráběna tak, aby odolala korozi a byla odolná vlivu kouře při požáru. 

Používaným materiálem je lisovaný hliník, nerez nebo plast. V případě plastu se požaduje 

požární atest o nehořlavosti a zvolený plast také nesmí vyvíjet toxické zplodiny. Nejnižší 

požadované krytí svítidel používaných v tunelech je IP65. Tomuto krytí odpovídají většinou 

svítidla pro normální osvětlení, ostatní svítidla mají vyšší krytí. U nouzových únikových 

svítidel je to většinou IP67, a u svítidel vodícího osvětlení je krytí IP68. Svítidlo musí být 

provedeno tak, aby jeho případná výměna byla co nejjednodušší, čímž se minimalizuje doba, 

po kterou by musel být omezen provoz v tunelu. Minimalizace času údržby svítidel je žádoucí 

z toho důvodu, že jakýkoliv mimořádný stav vymykající se normálnímu stavu je 

potencionálním rizikem. 

Základní vlastností svítidel je množství světelného toku. Aby nedocházelo ke snížení 

světelného toku, je nutné jejich pravidelné čištění. Čištění spočívá v očištění svítících částí 

svítidla z vnější strany a provádí se jednou za čtvrt roku. Na udržení úrovně světelného toku 

má spolu s čištěním vliv také těsnost krytu svítidla. U nesprávně utěsněného svítidla bude 

snižování světelného toku několikanásobně rychlejší něž u svítidla utěsněného správně. Na 

četnost čištění má vliv i množství projíždějících vozidel. S množstvím vozidel roste úměrně 

množství znečišťujících částic rozvířených ve vzduchu v prostoru tunelové trouby. 

Nejdůležitější pro údržbu je tedy těsnost krytu, odolnost proti korozi a snadná výměna 

svítidla. 

10.3.1. Výměna svítidel 
 

Pro výměnu svítidla je směrodatný významný pokles světelného toku. K takovému 

poklesu dochází s časem u každého svítidla. Pro určení ideálního intervalu výměny svítidel, je 

vhodné monitorování změny světelného toku. Jednotlivé skupiny svítidel mají evidován počet 

hodin svícení. Snadno se tak určí životnost dané skupiny svítidel a všechna mohou být 

najednou vyměněna. Svítidla se tedy nevyměňují jednotlivě, ale po skupinách se stejným 

počtem hodin svícení. 
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10.3.2. Čišt ění st ěn tunelu 
 

Na stěnách tunelu se usazují pevné částice obsažené ve vzduchu v prostorách tunelu, 

původci těchto částic jsou převážně výfukové zplodiny. Čisté stěny tunelu však zvyšují odraz 

dopadajícího světla. Tento efekt není příliš výrazný, přesto však spolu se zvýšením kontrastu 

není zanedbatelný. Kontrast čistých stěn spočívá v lepší viditelnosti překážek proti stěnám 

tunelu. Proto je čištění stěn v pravidelných intervalech vyžadováno. Četnost čištění závisí 

hlavně na materiálu stěny a na množství projíždějících vozidel. Je tedy individuální u každého 

tunelu. 
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11. Bezpečnostní zna čky 
 

 

Bezpečnostní značky jsou nedílnou součástí systému nouzového únikového systému. 

Úkolem bezpečnostních značek je naznačit směr úniku a vyvést osoby z prostoru tunelu. 

Z toho vyplývá podmínka, že jednotlivé značky musí být na dohled. Tyto značky by také 

měly upozornit na všechna nebezpečí, které mohou ohrožovat osoby na únikové cestě, jako 

jsou např. změny směru, změny výškové úrovně, ale také by měly označovat únikové 

východy a SOS kabiny.  

Existují dva základní typy bezpečnostních značek, značky prosvětlené a 

fotoluminiscenční. Jas fotoluminiscenčních značek se udává v mcd·m-2.  Napájení 

prosvětlených značek je řešeno stejně jako napájení únikového nouzového osvětlení a do 

chodu jsou uváděny současně.  

Značky prosvětlené se umisťují hlavně k strategickým místům, jako jsou vstupy do 

tunelových propojek nebo SOS kabin. V místech, kde není možný přímý pohled na nouzový 

východ, musí být umístěna prosvětlená směrová značka. Prosvětlené značky  jsou tedy  lépe 

viditelné než  nepodsvícené piktogramy a  lépe informují osoby o směru úniku než samotná 

svítidla. Jejich nevýhodou jsou vyšší náklady. 

Značky fotoluminiscenční se využívají k označení směru úniku a vzdálenosti na 

stěnách nechráněné únikové cesty v tunelové troubě. Označení vzdálenosti se užívá oběma 

směry, takže na značce je vyznačena vzdálenost k východu v metrech na obě strany, aby byla 

evakuovaná osoba informována, který východ je bližší. Značky fotoluminiscenční jsou 

ekonomičtější, ale účinnost těchto značek se zvyšuje jsou-li doplněny svítidly nouzového 

osvětlení únikových cest.  

ČSN 73 7507 [8] určuje maximální  vzdálenost mezi jednotlivými značkami na 15 m. 

Bezpečnostní značky se umisťují  do výšky očí tedy 1,6 – 1,7 m nad úroveň únikové cesty, a 

to z důvodu hromadění kouře pod stropem tunelové trouby. Značky nesmí být po dobu nutnou 

k bezpečnému úniku osob požárem ovlivněny. 

Umístění fotoluminiscenčních značek je důležité z hlediska nutnosti nasvícení těchto 

značek, zvláště s ohledem na nízkou intenzitu světla v prostorách tunelu. Je vhodné používat 

značky s vysokým počátečním jasem od 450 mcd·m-2, který určuje úroveň jejich viditelnosti 

po výpadku osvětlení.  
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12. Bezpečnostní nát ěr 
 
 

Smyslem bezpečnostních nátěrů v tunelu je usnadnění orientace podobně jako u 

bezpečnostních značek. Tento nátěr většinou bývá ve formě průběžného pruhu na stěně 

tunelu. Za bezpečnostní barvu se volí zelená. Pouze v případě komplexu většího počtu tunelů 

se využívají i jiné barvy pro odlišení jednotlivých tunelových celků. Bezpečnostní nátěr je 

viditelný i v případě výpadku osvětlení. Pro ještě lepší viditelnost se však využívá nátěr 

fotoluminiscenční, který se kombinuje se základním bezpečnostním nátěrem např. ve formě 

pruhu uprostřed. Fotoluminiscenční nátěr může být využit i pro vodorovné označení podlahy 

únikové cesty, nebo hrany únikového chodníku. Výhodou bezpečnostních nátěrů je velká 

variabilita použití. Při vhodné aplikaci mohou sloužit jako důležitý orientační prvek při 

evakuaci z tunelové trouby. 

 

Obr. 19. Bezpečnostní nátěr v tunelu Horelica, Slovensko [41] 

       

Obr. 20. Viditelnost fotoluminiscenčního nátěru při použití v podzemních garážích [5] 
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13. Možnosti provedení nouzového únikového osv ětlení           
 
 

S výstavbou nových silničních tunelů jsou pro účely nouzového únikového osvětlení 

využívány převážně LED svítidla. V umístění těchto svítidel z hlediska výšky se žádné změny 

neobjevují. Současná výška je z důvodu případného vývinu kouře ideální. Možnosti ke 

zlepšení se však vyskytují v oblasti provedení svítidel a způsobu jejich provozu. 

13.1. Vodící osv ětlení 
 

Jako vodící osvětlení se označuje osvětlení hran obrubníků nouzových chodníků, které 

by doplňovalo únikové osvětlení. Jedná se o  LED svítidla, která s instalují přímo na hranu 

chodníku. V současnosti se využívají převážně v dopravě, např. při označení změny jízdního 

pruhu. Vodící svítidla jsou napájena nízkým napětím a jsou  napojeny na záložní zdroj. Krytí 

je v tomto případě IP 68 a svítidla jsou uzpůsobena zatížení 5 000 kg. Svítidla jsou tedy 

odolná proti případnému nárazu nebo najetí vozidla. Svítidla vodícího osvětlení jsou 

dvoubarevná, ve směru jízdy svítí bíle, proti směru jízdy oranžově. 

 

  

Obr. 21. Svítidlo pro vodící osvětlení St raphael 1844  výrobce  LEC Lyon [38] 

 

Hlavní výhodou těchto svítidel je zjednodušená orientace pro jednotky požární 

ochrany v případě zásahu v tunelové troubě. Pokud reálně uvažujeme tak v době, kdy 

jednotky dorazí na místo požáru, bude určitě viditelnost snížena na minimum. Vodící 

osvětlení může v takovém případě usnadnit orientaci tím, že ohraničí vozovku, což také 

umožní snadnější odhad vzdálenosti. 
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Vodící osvětlení však může mít význam i z psychologického hlediska. Při jízdě 

v tunelové troubě, převážně v případě, kdy po stranách nejsou nouzové pruhy, mají řidiči 

sklon jet co nejblíže středové čáře. Tento jev je vysvětlován tím, že řidiči mají obavy z nárazu 

do stěny tunelové trouby a také snahou pohybovat se ve stísněném prostoru uprostřed. Jízda 

v blízkosti středové čáry však může mít za následek kolizi dvou souběžně jedoucích vozidel, 

což by vedlo ke vzniku mimořádné události. Při použití vodícího osvětlení by tak měli řidiči 

okraj vozovky opticky ohraničený a mohli by projíždět blíže u stěny tunelové trouby. 

Problémem všech svítidel využívaných v prostorách tunelu a tedy i svítidel vodícího 

osvětlení je, že jejich provedení není nevýbušné. Provedení je dostatečné pro běžný provoz, 

nepočítá s však s možností iniciace výbuchu svítidlem. Hlavním argumentem hovořícím proti 

je, že v případě vzniku výbušné atmosféry v prostorách tunelové trouby může iniciovat 

výbuch kterékoliv vozidlo nacházející se v tunelu např. žhavým výfukem. Za předpokladu, že  

všechny osoby vypnou motor svého vozidla, opustí prostor tunelu a výbušná atmosféra 

vznikne až poté, zůstávají jako jediný možný iniciační zdroj právě svítidla nouzového 

osvětlení, která budou jako jediná v provozu. Přesto se však tunelová svítidla v nevýbušném 

provedení nevyrábí. 

13.2. Dynamické únikové osv ětlení  
 

U nouzového únikového osvětlení nastává problém, zda svítidla v kombinaci 

s bezpečnostními značkami  dostatečně osvětlují únikovou cestu a zároveň označují směr 

úniku. Viditelnost bezpečnostních značek za velkého vývinu kouře je minimální. Řešením 

mohou být podsvícené bezpečnostní značky, které však nemohou být po celé délce únikové 

cesty, nebo naznačení směru prostřednictvím svítidel.  

Kdyby nouzová úniková svítidla blikala ve směru úniku, byla by zajištěna viditelnost i 

při větším množství kouře. Blikání by bylo nastaveno vždy od středu vzdálenosti mezi dvěma 

únikovými východy k východu. Další možností, při využití lidského faktoru, by bylo  spustit 

označení směru úniku v závislosti na vizuální kontrole prostřednictvím kamerového systému. 

Od místa požáru by bylo  manuálně spuštěno blikání na obě strany směrem od požáru. Toto 

využití by se dalo aplikovat na nouzové únikové i vodící osvětlení.  

V případě blikání únikových nouzových svítidel je však ohrožen požadavek na 

minimální osvětlenost únikové cesty. Osvětlení by bylo kolísavé a mohlo by působit rušivě. 

Řešením by bylo použít blikání jen na vodící osvětlení. Nouzové únikové osvětlení by tak 

svítilo normálně a zajišťovalo osvětlení únikové cesty, zatímco vodící osvětlení by fungovalo 
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jako ukazatel směru. Po evakuaci všech osob by se vodící osvětlení nastavilo do normálního 

režimu, aby mohlo být využito pro orientaci zasahujících jednotek. 

13.3. Směrové šipky 
 

Další z možností kombinace osvětlení a označení směru jsou svítidla se šipkami. 

Mechanismus použití by byl stejný jako u dynamického osvětlení s tím rozdílem, že směr by 

nenaznačovalo blikání, ale šipky tvořené seskupením LED diod do požadovaného tvaru.  

 

 

Obr. 22. Schéma znázornění směru úniku od místa nehody [4] 

 

Tento systém se využívá v nouzovém osvětlení budov. Při osvětlení únikových cest 

v tunelu by však vznikl problém, zda by byly šipky při požadované osvětlenosti únikové cesty 

zřetelné. Vyzařované světlo by bylo nejspíš natolik intenzivní, že by se snaha vytvořit šipku 

minula účinkem. Šipky jako ukazatel směru tedy mohou být využity jen jako doplňující 

osvětlení k nouzovému únikovému osvětlení. Je tedy možné použít kombinované svítidlo, kde 

část zajišťuje osvětlení únikové cesty. A část  tvořená šipkou z LED diod znázorňuje směr 

úniku, ale i v tomto případě nemusí být šipka zřetelná. Vhodnější je využít samostatná svítidla 

používaná v budovách k doplnění stávajícího osvětlení, kdy by svítidlo s šipkou bylo 

umístěno nad linií svítidel únikového osvětlení, případně v linii  v mezerách mezi stávajícími 

svítidly.  

                          

Obr. 23. LED svítidla pro nouzové únikové osvětlení v budovách [39] 
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Obr. 24. Nouzové únikové svítidlo s ukazatelem směru - tunel Markusbierg, Lucembursko [39] 

 

Obr. 25. Nouzové únikové svítidlo – tunel Klimkovice 

 

Obr. 26. Nouzové únikové značení – tunel Valík 
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14. Závěr 
 
 

Nouzové osvětlení v silničních tunelech je neopominutelné v rozsáhlé problematice 

bezpečnosti silničních tunelů, pro evakuující se osoby představuje podstatný orientační prvek, 

který by měl být navržen tak, aby osobám co nejefektivněji umožnil opustit prostor tunelu. 

Finanční prostředky vynaložené na instalaci a provoz nouzového osvětlení jsou v porovnání 

s náklady na celou stavbu tunelu natolik zanedbatelné, že jistě existují možnosti jak toto 

osvětlení vylepšit, hlavně s ohledem na lidské životy, které může kvalitní systém osvětlení 

v případě potřeby zachránit. Cílem však není předimenzované bezpečnostní vybavení tunelů, 

které by stavbu zbytečně prodražovalo. Je proto vhodné hledat kompromis, který zajistí 

ideální bezpečnostní podmínky a zároveň bude reálný i pro investora. 

V nově vybudovaných tunelech se objevují nové typy svítidel, které se dříve 

nepoužívaly,  převažuje typ svítidla na bázi LED diod. Co se týká uspořádání, umístění, nebo 

doplnění novými typy svítidel, v tomto ohledu zůstává situace neměnná. 

Výjimkou je vodící osvětlení, které se jeví natolik efektivní, že je pravděpodobné jeho 

širší využití v řadě tunelů. Přínos tohoto osvětlení je v usnadnění orientace zasahujícím 

jednotkám požární ochrany a možnosti zvýraznění únikového chodníku. V kombinaci 

s blikáním může vodící osvětlení doplnit bezpečnostní značky a v případě zhoršené 

viditelnosti navést osoby k nouzovému  východu. Mezi výhody patří i zvýraznění hrany 

chodníku, což umožní řidičům lepší odhad vzdálenosti ke stěně tunelové trouby, a tím se 

zvýší i bezpečnost povozu. 

Další z možností je využití doplňujícího osvětlení se směrovými šipkami, které by se 

umístilo do mezer mezi nouzová úniková svítidla. Tento typ osvětlení by si však vynutil  

investice navíc, nejen ve formě pořizovacích nákladů,  ale i ve formě nákladů na vývoj 

svítidla vhodného pro použití v agresivním prostředí tunelu, protože svítidla tohoto typu 

používaná v budovách by pro použití v tunelu nebyla vhodná. V dohledné době jedinou 

realizovatelnou změnou v oblasti nouzového osvětlení silničních tunelů tak zůstává instalace 

vodícího osvětlení, které bude přínosem pro bezpečnost při provozu i při mimořádné události. 

V České republice není historie provozu silničních tunelů tak dlouhá a tunelů není tolik, 

abychom měli tolik zkušeností jako např. Francie. Přesto všechno však není úroveň 

bezpečnosti v silničních tunelech v České republice na nízké úrovni, hlavně v případě nových 

tunelů. A v dalších letech se bude vybavenost tunelů jistě zlepšovat.  
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Příloha A 
 
 
 

 
 

Tab. A -  1. Nutnost vybavení tunelů kratších než 125 m osvětlením [14] 
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Čištění a údržba celého svítidla     X     
Čištění optické plochy svítidel   X       
Komplexní kontrola hlavního osvětlení    X      
Komplexní kontrola nouzového osvětlení          
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Rozvaděče – čištění, kontrola svorkových spojů     X     
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  funkčnost SW systému 
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Stožáry veřejného osvětlení     X     
Výměna nesvíticích zdrojů X         
Základní kontrola funkčnosti osvětlení  X        

 

Tab. A -  2. Doporučené intervaly údržby pro osvětlovací soustavu [15] 
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Tab. A -  3. Orientační doba života technologických zařízení [15] 

 


