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Anotace 

Pleva, L. Proudění vzduchu v tunelu. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, 

2008. 

Klí čová slova: silniční tunel, větrání, rychlost proudění, směr proudění 

Tato diplomová práce seznamuje s problematikou větrání silničních tunelů. 

Popisuje metody užívané pro větrání silničních tunelů a věnuje se faktorům, které 

ovlivňují proudění vzduchu v silničních tunelech. Dále práce seznamuje s principem 

měření rychlosti proudění vzduchu v silničních tunelech a zabývá se problematikou 

proudění vzduchu v silničních tunelech s podélným ventilačním systémem.  
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This diploma work familiarises the questions of ventilation of road tunnels. It describes 

methods used to ventilation of road tunnels and describes factors which approach air 

flow in road tunnel. At  next  work describes principles of air flow measurement in road 

tunnels and deal with problems of air flow in road tunnel with longitudinal ventilation. 
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1. Úvod 

Budování moderní dopravní infrastruktury má za následek zvyšování počtu sil-

ničních tunelů a prodlužování jejich délek. Nejedná se přitom pouze o státy, pro které 

jsou z hlediska geografického velkým počtem silničních tunelů typické (například Nor-

sko, které je se svými 900 tunely o celkové délce okolo 600 km velmocí). [10] Také 

v České republice si rozvoj infrastruktury žádá výstavbu stále většího počtu silničních 

tunelů. Většina silničních tunelů v České republice byla, podle měsíčníku Průmyslové 

spektrum, uvedena do provozu v posledních deseti letech, 

Proudění vzduchu je velmi důležitým prvkem bezpečnosti provozu v tělese sil-

ničního  tunelu. Hlavním účelem větrání tunelu je ředění a odvádění spalin a plynů 

vznikajících v tělese tunelu při provozování osobní a nákladní automobilové dopravy. 

Nicméně po tragických požárech v roce 1999 v tunelech Mont Blanc (39 obětí) a 

Tauern (13 obětí, z toho 4 vlivem požáru) a následně v roce 2001 v tunelu Gothard (11 

obětí) [8] se změnily i požadavky na bezpečnost v silničních tunelech. Otázka větrání 

tunelu je jeho důležitou součástí. Požáry dopravních prostředků v tunelech mají větši-

nou katastrofální následky na životy lidí nacházejících se v jejich prostorách. Rovněž 

škody na majetku jsou při  vzniku požáru v silničním tunelu značné. V případě vzniku 

požáru se zplodiny hoření a teplo rychle šíří tělesem tunelu. Zplodiny hoření omezují 

viditelnost a svou toxicitou ohrožují životy evakuujících se osob. Právě odvod těchto 

spalin a tepla vznikajícího při požáru se stal důležitou součástí problematiky větrání sil-

ničních tunelů. 

Proudění vzduchu v tunelu je ovlivněno řadou faktorů, které více či méně ovliv-

ňují jeho směr a rychlost. V práci budou přiblíženy právě tyto vlivy (atmosférické, 

konstrukční apod.). Další část práce se bude věnovat principům větrání silničních tunelů 

a způsobům realizace jednotlivých ventilačních systémů. Dále se táto práce zaměří na 

měření rychlosti proudění vzduchu v silničních tunelech. a na problematiku proudění 

vzduchu v silničních tunelech s podélným typem ventilace. Práce se bude snažit 

objasnit, zda v těchto tunelech nebude docházet k proudění vzduchu i proti 

požadovanému směru. Součástí bude rovněž návrh jednoduchého měřidla, s jehož 

pomocí by bylo možné sledovat proudění vzduchu v celém výškovém profilu silničního 

tunelu. 
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2. Rešerše 

 Literaturu, která by se zabývala větráním silničních tunelů komplexně se diplo-

mantovi nepodařilo najít. Jedná se spíše o příspěvky, řešící pouze některý z problémů, 

které větrání silničních tunelů obnáší.  

V českém jazyce se větráním silničních tunelů obsáhleji zabývá publikace: 

� Ministerstvo dopravy a spojů. Odbor pozemních komunikací. TP 98 - 

Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací – Technické podmínky, 

ELTODO EG, a.s., Praha 2003. 106 s. ISBN 80-239-0110-9 

V této publikaci nalezneme popis veškerého technologického vybavení silnič-

ních tunelů. Z hlediska větrání publikace popisuje používané druhy ventilačních 

systému a jejich funkci během normálního provozu a při požáru. 

   Nejvíce informací diplomantovi ovšem poskytly zahraniční zdroje a zejména 

pak příspěvky v Tunelling and Underground Space Technology, což je mezinárodní 

sborník, který publikuje autorské články, zabývající se podzemním stavitelstvím. 

Z tohoto sborníku byla zdrojem cenných informací spousta článků a zejména pak pří-

spěvky: 

� Modic, J. Air velocity and concentration of noxious substances in a naturally 

ventilated tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology, August 2003, 

vol. 18, issue 4, s. 405–410. ISSN: 0886-7798 

 Článek, zabývající se prouděním vzduchu v přirozeně větraných tunelech a 

 dále vlivem dopravy na proudění a znečištění vzduchu v přirozeně větraných 

 tunelech. 

� Li, J. S. M. – Chow W.K. Numerical studies on performance evaluation of 

tunnel ventilation safety systéme. Tunnelling and Underground Space 

Technology, August 2003, vol. 18, issue 5, s. 435–452. ISSN: 0886-7798 

 V tomto příspěvku se nachází podrobný popis jednotlivých mechanických 

 ventilačních systémů, včetně pozitiv a negativ, která s sebou jednotlivé systémy 

 přinášejí. Dále se tento příspěvek zabývá CFD modelováním proudění vzduchu 

 v tunelu při požáru. 
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3. Obecné vlivy na proudění vzduchu v silničních tunelech 

3.1. Účel větrání silni čních tunelů 

Účely větrání silničních tunelů jsou následující: 

 

− Odvod a ředění spalin vznikajících při provozu v tělese tunelu, což znamená 

udržení koncentrace škodlivin v tělese tunelu v přípustných mezích. 

− V případě vzniku požáru zajištění bezpečné evakuace ohrožených osob 

z nebezpečné oblasti v tělese tunelu, což spočívá v co nejrychlejším odvodu 

kouře a tepla z tunelového tubusu. Odvod kouře a tepla má také důležitý vliv na 

likvidaci vzniklé události, v tunelovém tělese. Větrání musí být navrženo a ovlá-

dáno tak, aby podporovalo jednotky integrovaného záchranného sboru 

v likvidaci události. 

− Větrání musí zajistit odpovídající viditelnost (opacitu) pro řidiče. Největší vliv 

na snižování opacity mají emise vznětových motorů a zvířený prach vlivem do-

pravy. 

− Minimalizace imisního zatížení pro okolí tunelu. Zejména u tunelů, které jsou 

situovány v aglomeraci pak za zhoršených rozptylových podmínek představuje 

odvod znečištěného vzduchu z tunelového tělesa problém. Je totiž nežádoucí, 

aby za smogové situace z portálů tunelu vycházel vzduch znečištěný emisemi 

z automobilové dopravy. Je výhodnější vzduch z prostoru tunelu odčerpávat a 

pod tlakem jej ventilačními komíny rozptylovat do atmosféry výše, než je úro-

veň okolního terénu. U dálničních tunelů ve volné přírodě dochází v prostoru 

portálů k přirozenému proudění vzduchu a dobrému rozptylu znečištěného 

vzduchu z tunelu. Jak popisuje L. Ferkl v článku Energicky úsporné větrání 

dálničních tunelů [9] 

Větrání silničních tunelů můžeme rozdělit do dvou základních rovin, na větrání pro-

vozní, pracující za normálního provozu v tunelu a větrání havarijní (požární), jež je 

spouštěno při vzniku mimořádné události v tunelu. 

3.2. Vlivy na proudění vzduchu 

Proudění vzduchu v tubusu tunelu je ovlivněno řadou faktorů. Jedním z hlavních 

faktorů je ventilační systém, který je u daného silničního tunelu užíván. Větrání silnič-
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ních tunelů je realizováno přirozeně nebo nuceně. Nucená ventilace je pak realizována 

systémem podélným, příčným, polopříčným, popřípadě  je užito kombinace některých 

z těchto systémů. Více o daných ventilačních systémech je obsaženo v kapitole 4. 

Následujícím faktorem ovlivňujícím proudění vzduchu v tunelu jsou atmosfé-

rické vlivy. Zde je zahrnut, tlakový rozdíl vzduchu mezi portály tunelu, okamžitý směr 

větru, kdy je u návětrného portálu vytvářen přetlak a u druhého naopak podtlak. Tato 

situace platí, je li směr větru u obou portálu stejná. Mezi další atmosférické vlivy pak 

patří teplotní rozdíl mezi portály tunelu a teplotní rozdíl mezi okolím a vnitřkem tunelu, 

což souvisí s denní dobou, roční dobou a intenzitou slunečního svitu. Vliv těchto fak-

torů může být samozřejmě u obou portálu odlišný. 

Dalším důležitým vlivem na proudění vzduchu v tunelovém tělese je vliv do-

pravy. Zejména pak její pístový efekt dopravy má při proudění vzduchu v tělese tunelu 

důležitý význam. V přirozeně větraných tunelech s jednosměrným provozem pak pís-

tový efekt dopravy tvoří dominantní faktor, který ovlivňuje proudění vzduchu 

v tunelovém tubusu. Pístový efekt je ovlivňován rychlostí a intenzitou dopravy. Ros-

toucí rychlost i intenzita dopravy zvyšují tlakové působení (pístový efekt) a tím zvyšují 

rychlost proudění vzduchu v tunelu.  

V neposlední řadě je proudění vzduchu v  tunelu ovlivněno konstrukcí samot-

ného tunelového tělesa. Zejména pak jedná-li se o tunel konstruovaný pro jeden do-

pravní směr, či dva. Tento vliv úzce souvisí s dopravou a jejím pístovým efektem. U 

obousměrného tunelu bude vliv pístového efektu značně utlumen, jelikož budou tlakové 

účinky pistových efektů obou dopravních směru v opozici. Z dalších konstrukčních 

vlivů jde zejména o délku tunelového tělesa, průřez tunelového tělesa, podélné uspořá-

dání tunelu, vedení samotného tunelu jak z pohledu výškového (stoupání) tak z pohledu 

poloměru zakřivení a zda-li se tunel větví, popřípadě sbíhá. Délka tunelového tělesa má 

zásadní vliv na volbu některého z níže popsaných druhů ventilace. Při proudění vzduchu 

v tunelu rostou ztráty třením podle Křepelky a Záhoranského [18] přibližně s třetí moc-

ninou délky tunelu což zásadně ovlivní návrh větrání tunelu a zejména pak omezí užití 

podélného větrání. Dalším důležitým konstrukčním vlivem je přítomnost ventilačních 

komínů pro odvod vzduchu z prostoru tunelu. 
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3.3. Dělení silničních tunelů  

Silniční tunely můžeme rozdělit podle: 

Délky tunelu 

Délka silničního tunelu je jednou ze základních charakteristik tunelu, která má 

zásadní vliv na volbu ventilačního systému. Platí zde, že čím delší je těleso tunelu, tím 

jsou nároky na větrání vyšší, jak z pohledu konstrukčního řešení tak z pohledu řízení. 

Podle délky dělíme silniční tunely na tunely dlouhé s délkou nad 1000 m, tunely střední 

s délkou mezi 300 m a 1000 m a na tunely krátké s délkou do 300 m [17] 

Příčného uspořádání 

Podle příčného uspořádaní dělíme silniční tunely na tunely obousměrné, kdy se v 

jednom tunelovém tubusu nalézají oba dopravní směry. Jednosměrné tunely jsou pak ře-

šeny tak, že v jednom tunelovém tubusu je jeden dopravní směr. Příčné uspořádání do-

pravy v tunelu má také důležitý vliv na volbu ventilačního systému a jeho řízení. 

Ventilačního systému  

Podle typu užitého ventilačního systému dělíme silniční tunely na tunely 

s větráním přirozeným a větráním nuceným. Obvykle je k větrání tunelů použito sys-

tému podélného, příčného, polopříčného a může být užito i jejich kombinace. Jako pří-

klad můžeme uvést kombinaci větrání podélného s větráním polopříčným.  

3.3.1 Bezpečnostní kategorie tunelu 

V závislosti na délce tunelu a intenzitě dopravy se tunely v České republice člení 

do tří bezpečnostních kategorií.  

- kategorie TA 

- kategorie TB 

- kategorie TC 

Ze začlenění jednotlivých tunelů do bezpečnostních kategorií vyplývají povinnosti vy-

bavit daný tunel bezpečnostním vybavením, kde spadá i ventilační systém. Do kategorie 

TA spadají tunely, které jsou velmi zatížené dopravou, nebo jsou delší než 3 km a vyža-

dují tedy nejkomplexnější vybavení. Oproti tomu u tunelů zařazených do kategorie TC, 



 

 - 6 - 

některé prvky bezpečnostního vybavení nejsou vyžadovány. Podle ČSN 73 7507 [17] a 

TP 98 [19] u tunelů začleněných do kategorie TA a TB je nucená ventilace povinnou 

výbavou a u tunelů, které patří do kategorie TC se instalace nucené ventilace doporu-

čuje. Dělení do kategorií je patrné z diagramu na obrázku č. 1.  

 

Obr. 1: Zatřídění do bezpečnostních kategorií [17] 

 Osy diagramu jsou v logaritmickém měřítku. Intenzita dopravy znamená roční 

průměr denní intenzity ekvivalentních vozidel a určuje se pro každý tunelový tubus. 

Více k zatřídění tunelů do bezpečnostních kategorií, včetně principu a popisu diagramu 

uvádí TP 98 [19]. 

3.4. Návrh větrání 

Návrh ventilačního systému řeší větrání tunelového tubusu, únikových cest a 

technologických prostor, jak pro normální provoz (pak mluvíme o provozním větrání), 

tak pro případ mimořádné události v tunelu (havarijní větrání). Pro návrh větrání se vy-

chází ze stavebně technického řešení tunelu, z předpokládané výhledové intenzity do-

pravy, z převládajících větrů v oblasti, ve které se tunel nachází a dále z požadavků vy-

plývajících z kapitoly 3.1, tedy zajištění požadované hodnoty emisí, opacity, doby 

evakuace a emisního zatížení okolí.  

Při návrhu požárního větrání se vychází z tzv. směrodatné velikosti požáru 

(rozsah a tepelný tok). Pro dimenzování ventilace v případě požárů se podle TP 98 [19] 

vychází z hodnot 20 MW tepelného toku a 60 m3.s-1 průtokového množství zplodin, což 

odpovídá požáru jednoho nákladního automobilu. Pokud podíl nákladních vozidel pře-
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sáhne 15 % pak je možno volit tepelný tok mezi 30 MW a 50 MW a průtokové 

množství zplodin mezi 90 m3.s-1  a 150 m3.s-1. Pro návrh ventilačního systému je využí-

váno také modelování proudění vzduchu v tunelu a modelování proudění kouře 

v případě vzniku požáru v tunelu. 

 
Tab. 1: Charakteristické hodnoty tepelného. toku a množství zplodin pro návrh větrání 
[19] 
 

Druh automobilu Tepelný výkon 

[MW] 

Průtokové množství 

zplodin [m3.s-1] 

1 osobní automobil 5 20 

2-3 osobní vozy nebo osobní mikrobus 8-15 30 

1 dodávkový vůz (malý městský 
autobus) 

15-20 50 

1 autobus nebo městský autobus bez 
nebezpečného odpadu 

20-30 60-80 

1 těžký nákladní vůz (nejhorší případ) 100 200 

1 cisterna s benzínem (nejhorší případ) 200-300 300 

 

 Obecně lze konstatovat, že tunely krátkých délek, podle ČSN 73 7507, do    

1000 m není nutné větrat nuceně. U tunelu delších je větrání většinou navrhováno. 

Algoritmus návrhu ventilačního systému pro silniční tunel, jak jej uvádí V.Vlček ve své 

disertační práci [20], je na následujícím obrázku č. 2. 
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Obr. 2: Algoritmus návrhu ventilace v tunelu podle [20] 

4. Specifické vlivy na proudění vzduchu v tunelu, přirozené 

a nucené větrání 

4.1. Přirozené větrání 

Přirozeným větráním tunelu se rozumí jeho větrání bez přídavných ventilátorů. 

Přirozené proudění vzduchu v tunelovém tělese je dáno tlakovým rozdílem mezi portály 

tunelu. Tato diference je způsobena rozdílem v nadmořských výškách portálů tunelu a  

záleží také na atmosférických podmínkách v místech portálů tunelu. Pokud je tlakový 

rozdíl mezi portály dostatečně velký tak, aby vyvážil silové ztráty vzniklé odpory prou-

dění, pak dochází k přirozenému větrání tunelového tělesa. V optimálním případě je toto 
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proudění podporováno pístovým efektem dopravy. Tento efekt nastává v tunelech 

s jednosměrným provozem při normálním provozu, pokud se  rychlost vozidel pohybuje 

v rozmezí 30 až 80 km/h [1]. Pokud jsou však dopravní směr a směr přirozeného větrání 

v opozici, dochází v tělese tunelu k turbulentním prouděním. Přirozeného větrání tunelů 

je obvykle používáno pouze u tunelů relativně krátkých délek podle ČSN 73 7507 do 

1000 m, s nízkým stupněm dopravy a s jednosměrným provozem, což odpovídá i evrop-

ské direktivě 2004/54/EC, která udává nutnost použití mechanické ventilace u tunelů delších 

než 1000 m a s dopravní intenzitou vyšší než 2000 vozidel za den v jednom směru. 

V případě vzniku požáru v tunelech s tímto typem ventilace dochází po zastavení 

dopravy k situaci, kdy je větrání zajištěno pouze přirozeným prouděním daným výše 

uvedeným tlakovým rozdílem mezi portály. Přirozená ventilace je u delších tunelů ne-

dostatečná. Obvykle jsou přirozeně větrané tunely vybaveny takzvanou „emergency 

ventilation“, což je systém nuceného větrání, který je spouštěn pouze v případě vzniku 

požáru, popřípadě jiné neočekávané situace v tělese tunelu. Ventilace je většinou reali-

zována podélně, proudovými ventilátory. Za běžného provozu je pak ventilace mimo 

provoz a tunel je větrám přirozeně.  

Tohoto typu ventilace je užito například u tunelu Valík, který se nachází na dál-

nici D5 u Plzně a je přibližně 380 m dlouhý. Tunel Valík je přirozeně větraný tunel a je 

osazen čtyřmi reverzními ventilátory, které slouží k odstranění zplodin v případě vzniku 

požáru [12]. 

4.2. Nucené větrání 

Systém nuceného větrání musí zajistit proudění vzduchu, jak za běžného pro-

vozu, tak za podmínek havárie v tunelu a zejména pak při vzniku požáru. Za této situace 

musí systém nuceného větrání zajistit dostatečný a řízený odvod kouře a tepla 

vznikajícího při požáru. Potřebné množství čerstvého vzduchu, výhledová intenzita do-

pravy, délka tunelu a jeho stavební řešení jsou hlavními parametry pro návrh 

ventilačního systému pro daný tunel. 

Výhodným řešením z hlediska nákladu na provoz jsou kombinace přirozeného 

větrání a větrání nuceného. Nucená ventilace je provozována jen za vzniku požáru 

v tunelovém tělese, popřípadě při překročení některého z limitů kvality vzduchu 

v tunelu (opacita, emise). Viz „emergency ventilation“. 
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4.2.1. Podélné větrání 

Principem podélného větrání je proudění vzduchu celou délkou tunelu od jed-

noho portálu ke druhému. Ve většině podélně větraných tunelech je větrání zajištěno 

proudovými ventilátorovými jednotkami (viz příloha č. 1), které jsou umístěné u stropu 

tunelového tělesa. Jedním ze způsobu umístění proudových ventilátorů je rozmístění 

ventilátorů přímo na ostění tunelového tubusu. Tato instalace je používána u tunelů 

s klenutým stropem, jelikož se nacházejí nad průjezdným profilem tunelu a nezasahují 

do něj. Tunely s pravoúhlými průřezy jsou pak opatřeny výklenky v ostění tubusu, do 

kterých jsou proudové ventilátorové jednotky instalovány, aby nezasahovaly do prů-

jezdného profilu. Oba typy instalací jsou patrné z obrázku č. 3.  Proudové ventilátory 

jsou orientovány rovnoběžně s dopravním směrem.  

Tunelové ventilátorové jednotky pracují na principu, při kterém je část vzduchu 

z prostoru tunelového tubusu těmito proudovými ventilátory nasávána a následně vyfu-

kována s velkou kinetickou energií. Tato energie zrychlí proudění vzduchu v prostoru 

tunelového tělesa a usnadní tak pohyb vzduchu k portálu tunelu, popřípadě k místu od-

sávání znečištěného vzduchu, kterým je ventilační komín. Významným faktorem 

omezujícím použití tohoto typu větrání z hlediska délky tunelu, je rostoucí koncentrace 

spalin a škodlivin ve směru proudění vzduchu. Koncentrace roste přibližně lineárně. 

 

 

Obr. 3: Umístění ventilátorových jednotek při podélné ventilaci [5] 
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V případě požáru v podélně větraném tunelu je ventilace navržena tak, aby „unášela“ 

vznikající zplodiny hoření z místa vzniklého požáru směrem k portálu tunelu, popřípadě 

k ventilačnímu komínu. A to ve směru dopravy v tunelech s jednosměrným provozem. 

U tunelu obousměrných je situace složitější a v případě vzniku požáru musí být 

ventilace vypnuta a kouř se musí nechat volně stratifikovat (rozvrstvit) pod stropem po 

dobu evakuace osob z tunelu. Poté je ventilací vytlačen požadovaným směrem, 

v závislosti na postupu zasahujících jednotek. Důležitým faktorem u podélné ventilace 

je rychlost proudění, která musí být dostatečně velká, aby odvedla co největší množství 

vznikajících zplodin a zabránila backlayeringu.  Backlayering je jev, při kterém začne 

kouř pod stropem tunelu proudit i proti proudícímu vzduchu vlivem vztlakových sil 

horkých zplodin hoření. Průměrná rychlost proudění vzduchu, při které už nebude pro 

určitý výkon požáru docházet ke zpětnému proudění kouře, se nazývá kritickou 

rychlostí. Výpočet kritické rychlosti uvádí J. Modic v článku Fire simulations in road 

tunnels [4] a je dána vztahem:  
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  K1 0,606 

  KG součinitel sklonu tunelu 

  g gravitační zrychlení [m.s-2] 

  h výška tunelu [m] 

  q teplo předané požárem okolí [kW] 

  ρ hustota okolního vzduchu [kg.m-3] 

  cp měrná tepelná kapacita okolního vzduchu [J.kg-1.K-1] 

  A plocha příčného průřezu tunelu [m-2] 

  Tf průměrná teplota kouře [K] 

  T teplota vzduchu v tunelu [K] 
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 Řízením podélné ventilace je možno ovlivnit pouze směr a rychlost pohybu 

kouře. Podélné větrání je velmi účinné pro tunely s jednosměrným dopravním 

provozem, kdy je podporováno pístovým účinkem dopravy. 

V případě vzniku požáru v tunelu s podélným ventilačním systémem jsou podle 

J.Modice [2] šance na záchranu osob z tunelu relativně vysoké, pokud je tunel vybaven 

velmi kvalitními bezpečnostními zařízeními. Bezpečnostní zařízení tunelu tvoří 

zejména: 

− Podélný systém zjišťování nárůstu teploty, který může být realizován 

buď systémem senzorů rozmístěných po celé délce tunelového tělesa, 

nebo liniovým teplotním hlásičem.  

− Kamerový systém (videodohled)  

− Průchody mezi tunelovými tubusy 

− Nouzová osvětlení a další bezpečnostní prvky. 

 

Výhodami podélné ventilace jsou  

− nižší počáteční náklady 

− jednoduchá instalace 

− efektivnost pro jednosměrné tunely 

− jednoduchý systém ovládání 

Nevýhodou podélného systému větrání je tažení kouře tělesem tunelu od místa 

vzniku požáru až k portálu tunelu, popřípadě k ventilačnímu komínu. Další nevýhodou 

tohoto typu větrání je, že v případě dlouhých tunelů s tímto typem ventilace existuje 

možnost vzniku několika dopravních nehod po celé délce tunelu. To hrozí zejména při 

vzniku dopravní nehody, po které dojde k dopravní zácpě v tunelovém tubusu. Za této 

situace je riziko vzniku další (sekundární) dopravní nehody vyšší. V případě, že dojde 

k další dopravní nehodě a k požáru, může nastat situace, kdy je prostor mezi nehodami 

negativně ovlivněn produkty požáru vzniklého při následné dopravní nehodě. Tuto 

situaci přibližuje obrázek č. 4. 
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Dalšími nevýhodami jsou: 

− užití je limitováno délkou tunelu 

− nevhodnost pro obousměrné tunely 

− vysoká koncentrace emisí v okolí  výstupu vzduchu z tunelu 

Užití podélného ventilačního systému je limitováno délkou tunelu. Podélné vět-

rání je používáno u silničních tunelů s délkou do 2 km při obousměrném provozu a u 

tunelů s jednosměrným provozem až do délky 5 km jak uvádí ČSN 75 7305 [17]. 

Příkladem užití podélné ventilace je dálniční tunel Sitina na slovenské dálnici D2 u 

Bratislavy, který je 1440 metrů dlouhý [13].  

 

 

Obr. 4: Ohrožení prostoru mezi dopravními nehodami zplodinami hoření 

4.2.2. Příčné větrání 

Princip příčného větrání spočívá v tom, že na rozdíl od větrání podélného je čer-

stvý vzduch dodáván a zároveň odsáván rovnoměrně po celé délce tunelového tělesa. 

Název větrání je odvozen ze skutečnosti, že vzduch proudí napříč dopravními směry. 

Čerstvý vzduch je do tunelového tubusu distribuován vedením umístěným po stranách 

tunelu, těsně nad povrchem vozovky. Znečištěný vzduch je odsáván vedením umístě-

ným pod klenbou tunelového tubusu nad prostorem dopravy, jak ukazuje obrázek č. 5. 

Odsávací vedení je osazeno odsávacími klapkami, vzdálenými od sebe cca 50 m. 

Během normálního provozu jsou všechny klapky otevřeny. 

 Při požáru se naplno otevřou pouze klapky v blízkosti ohniska požáru (mini-

málně 3) a ostatní klapky se uzavřou. Velkou výhodou příčného větrání je omezení 
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šíření kouře pouze na krátké úseky kolem ohniska požáru a zabránění jeho šíření do dal-

ších částí tunelu. Toto však předpokládá přesnou lokalizaci požáru systémem elektrické 

požární signalizace, po které je odsávání spuštěno ihned. Z požárního hlediska je příčné 

větrání považováno za nejlepší variantu nuceného větrání silničních tunelů. 

Dalšími výhodami jsou: 

− vhodné pro dlouhé tunely 

− vhodné pro obousměrné tunely 

− čerstvý vzduch je dodáván po celé délce tunelu 

− v případě požáru je kouř odváděn z tunelu 

− stejná koncentrace emisí po celé délce tunelu 

 

Nevýhodami jsou: 

− výstavba vzduchotechnického vedení a strojovny vzduchotechniky 

− vyšší počáteční investice 

 

 

Obr. 5: Princip příčné ventilace podélně a v řezu [5] 

Příčná ventilace je často užívána v dlouhých tunelech s vysokým stupněm do-

pravního zatížení. Příkladem užití příčné ventilace je silniční tunel Gotthard. Tunel 

spojuje města Lucern a Lugano a je dlouhý 16 918 metrů [14]. 
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4.2.3. Polopříčné větrání 

Polopříčné větrání kombinuje větrání příčné s větráním podélným. Polopříčné 

větrání může být navrženo buď jako systém zásobování čerstvým vzduchem, kdy je 

vzduch dodáván rovnoměrně po celé délce tunelového tubusu a znečištěný vzduch „od-

chází” podélně skrz portály tunelu, nebo ventilačními  komíny. Tento princip 

znázorňuje obrázek č. 6.  Druhou variantou je systém odsávání znečištěného vzduchu, 

kdy je odvod vzduchu zajištěn po celé délce tunelového tubusu a čerstvý vzduch pak 

proudí podélně z portálů tunelu. 

Pokud je užito systému distribuce čerstvého vzduchu podélně v tělese tunelu, je 

důležité, aby tento systém mohl fungovat i v reverzaci (odsávání). To znamená, že 

v případě vzniku požáru se z vedení dodávajícího čerstvý vzduch stává vedení odsáva-

jící spaliny vzniklé požárem. V ideálním případě je tento typ ventilace vybaven 

možností odsávání vzduchu pouze z prostoru nad vzniklým požárem. Toto řešení však 

vyžaduje osazení otvorů odtahového vedení motoricky ovládanými uzávěry. 

 

 

Obr. 6: Princip polopříčné ventilace s distribucí čerstvého vzduchu [5] 

Výhodami polopříčné ventilace jsou: 

− v případě požáru je kouř odváděn z tunelu 

− nižší náklady na údržbu 

− vhodné pro obousměrné tunely 
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− stejná koncentrace emisí po celé délce tunelu 

Polopříčné větrání tunelu je užíváno v tunelech o středních délkách (okolo 1000 

m) se středním až těžkým stupněm dopravy jak je uvedeno v lit. Numerical studies on 

performance evaluation of tunnel ventilation safety systém.  [2].  

Nevýhodou v případě užití polopřičného větrání je skutečnost,  že  u delších 

tunelů značně narůstá rychlost vzduchu v portálech tunelu, což omezuje délku tunelů, 

které je možno tímto typem ventilace odvětrávat. 

Dalšími nevýhodami jsou: 

− výstavba vzduchotechnického vedení a strojovny vzduchotechniky 

− vyšší počáteční investice 

− nižší účinnost 

Příkladem užití polopříčného typu ventilace je dálniční tunel Branisko na 

Slovensku, spojující města Levoča a Prešov. 

Pokud porovnáme užití jednotlivých ventilačních systémů ve světě, pak v USA 

je naprostá většina silničních tunelů větrána příčným ventilačním systémem, pouze 

malý počet nedávno otevřených silničních tunelů je zde větrán podélně. Naopak 

v Japonsku je pro většinu silničních tunelů navržen podélný ventilační systém. 

V Evropě má užití jak systému příčného, tak podélného přibližně stejné zastoupení, což 

uvádí Carvel, Beard a Jowitt v článku Fire Size and Fire Spread in Tunnels with 

Longitudinal Ventilation Systems [15] 
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5. Srovnání stávajících možnosti měření rychlosti proudění 

vzduchu 

5.1. Metody používané pro měření rychlosti proudění vzduchu [16] 

− Mechanické měřiče rychlosti proudění vzduchu 

Jedná se o vrtulkové popřípadě skořepinové anemometry. Rychlost otáček je 

snímána opticky nebo elektronicky a poté přepočítávána na hodnotu rychlosti proudění 

plynu. 

− Clony 

Fungují obecně jako škrtící elementy. Patří zde různé druhy plošných systému 

s předem definovaným prostupem měřeného média, annubary, Venturiho dýzy apod. 

Pracují vesměs na principu tlakové diference. 

− Ultrazvukové měřiče rychlosti proudění plynů 

Rychlost ultrazvuku šířícího se mezi zdrojem a senzorem je měněna rychlostí 

proudění plynu, kterým prochází (Dopplerův efekt). 

− Teplotní měřiče rychlosti proudění 

Jsou měřidla používající principu ochlazování žhaveného elementu proudícím 

měřeným médiem. Metoda využívá dva způsoby měření. Ochlazení žhaveného drátku, 

nebo spotřebovaný elektrický výkon pro zachování stále teploty ochlazovaného drátku. 

5.2. Měření rychlosti proudění vzduchu v silničních tunelech  

 Měření rychlosti proudění vzduchu v tunelu je důležitým prvkem pro zajištění 

kontroly a řízení proudění vzduchu v tunelech. V současnosti je rychlost proudění vzdu-

chu v tunelu měřena převážně ultrazvukově na základě Dopplerova principu. Konkrétně 

se k měření proudění vzduchu v tunelu využívá měření pracujícího na tzv. „transit time 

response“ principu, což znamená, že měření vychází z rozdílu běhu ultrazvukového 

impulzu se směrem proudění a proti směru proudění vzduchu. Při ultrazvukovém mě-

ření rychlosti proudění vzduchu v tunelu jsou použity dva ultrazvukové převodníky, 

které působí střídavě jako přijímače a vysílače. Převodníky se instalují na ostění tunelu 

přibližně do výšky 3 - 4 m a pod úhlem 30° až 60° od osy tunelu. Optimální vzdálenost 

mezi převodníky je okolo 20 m. Instalace je patrná z obrázku č. 7. Princip 
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ultrazvukového měření rychlosti je založen na rozdílu doby běhu ultrazvukového im-

pulzu se směrem proudění vzduchu a proti směru proudění vzduchu. Doba běhu 

impulzu se směrem proudění vzduchu je kratší, než doba běhu impulzu proti směru 

proudění vzduchu, jak ukazuje obrázek č. 8. Z tohoto rozdílu může být rychlost 

proudění vzduchu vypočítána, bez ohledu na teplotu a tlak vzduchu. 

 

 

Obr. 7: Princip  měření rychlosti v tunelu 
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Obr. 8: Časový rozdíl v běhu impulzů 

 

Rychlost proudění vzduchu je dána následujícím vztahem: 
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  [m.s-1] [21] 

 kde  

  v rychlost proudění vzduchu [m.s-1] 

  D šířka tunelu [m] 

  α úhel mezi trasou impulzu a podélnou osou tunelu [°] 

  ∆t časový rozdíl běhu impulzu [s] 

  tup čas běhu impulzu proti směru proudění vzduchu [s] 

  tdown čas běhu impulzu se směrem proudění vzduchu [s] 

  

  

 Ultrazvukové měřiče proudění vzduchu v tunelu mají většinou měřící rozsah      

- 20 m.s-1 až + 20 m.s-1. Hodnotu rychlosti proudění vzduchu je možno odesílat každou 

vteřinu.  
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 Z dalších metod měření proudění vzduchu v tunelech, bylo v dřívějších dobách 

užíváno vrtulkových anemometrů. Ještě dnes se s takovým způsobem měření můžeme 

setkat například v některých starších alpských tunelech. Posledním způsobem určování 

rychlosti proudění vzduchu v tunelu byl jeho výpočet z rozdílu tlaku na portálech 

tunelu. 

Ostatní metody nejsou pro měření rychlosti proudění vzduchu v tunelu vhodné  a 

to jak z důvodu malých rychlostí prodění, tak z důvodu rychlosti snímání a způsobu 

snímání. Údaje z ultrazvukových měřičů spolu s údaji čidel koncentrace škodlivin, 

opacity, atmosférických podmínek a dopravními daty, jsou vstupními údaji pro práci 

ventilačního systému daného tunelu.  
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6. Problematika proudění vzduchu v podélně větraných 

tunelech 

Princip a řešení ventilace podélně větraných tunelů byl popsán již v kapitole 

4.2.1. Tato kapitola by se měla blíže zabývat problematikou proudění vzduchu v celém 

výškovém profilu tunelového tělesa s tímto typem ventilace. S použitím CFD modelu 

(viz dále) bude snaha ověřit předpoklad, že proudění vzduchu bude mít v různých čás-

tech profilu tunelu různou rychlost a dále potom, zda nedojde k situaci, že při provozu 

nucené ventilace nebude vzduch v některé části profilu tunelu proudit proti požadova-

nému směru proudění. Tato situace by mohla mít fatální následky, například při 

evakuaci během požáru v tunelu. Dále kapitola obsahuje průběh a poznatky ze zkoušek 

vzduchotechniky v tunelu Klímkovice a porovnává je s CFD modelem. V poslední částí 

kapitoly je návrh jednoduchého měřidla, které by mohlo určovat směr a proudění 

vzduchu v celém výškovém profilu tunelu. 

6.1. CFD Model 

6.1.1 Úvod 

 V dnešní době je modelování velmi hojně využíváno k simulacím různých situ-

ací a stavů i v požární ochraně. Modelování je možno použít jak u simulace určitých 

situací ve fázi projektování, tak i v již fungujících případech. Mnohdy jsou modelová-

ním získána data, která by jiným způsobem (měřením, výpočtem) byla získávána velmi 

složitě a v některých případech by jejich získání bylo nemožné. CFD (Computational 

Fluid Dynamics) modely jsou v současnosti pro modelování simulace požáru a proudění 

kouře velmi hojně využívány.  

 Pro přiblížení proudění vzduchu v podélně větraném tunelu byl vytvořen zjedno-

dušený CFD model úseku tunelu prostřednictvím FDS (Fire Dynamics Simulator). 

Model za pomoci Navier-Stokesovy rovnice numericky řeší dynamiku proudění 

s důrazem na přenos tepla a kouře při požáru. Pro grafické znázornění modelu slouží 

program Smokeview. Tyto aplikace byly vyvinuty National Institute of Standards and 

Technology (NIST), což je instituce zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu USA, 

ve spolupráci s VTT Střediskem technického výzkumu ve Finsku. 
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6.1.2 Popis vlastního modelu 

  Účelem vytvoření modelu bylo zjištění chování proudění vzduchu v celém 

výškovém profilu tunelového tubusu při provozu proudových ventilátorů. Byl vytvořen 

zjednodušený model úseku tunelu o délce 100 m s dvěma proudovými ventilátory. Mo-

del vycházel z parametrů tunelu v Klimkovicích. Tvar průřezu tunelu byl zjednodušen 

na obdélník o šířce 11 m a výšce 6,5 m. Tyto rozměry byly voleny tak, aby plocha prů-

řezu modelu byla zhruba stejná jako plocha průřezu reálného tunelu a nedošlo 

k přílišnému zkreslení poměru šířky a výšky skutečného tunelu viz obrázek č. 9. Do 

modelu byly umístěny dva ventilátory, které odpovídají svým výkonem a plochou 

ventilátorům, nacházejícím v tunelu Klimkovice. Jejich výkon je 33,3 m3s-1 a rychlost 

vzduchu na výstupu z ventilátoru je 29,5 m.s-1.  Doba simulace byla nastavena na 60 s. 

Jak bylo modelem ověřeno tato doba je dostatečná pro ustálení proudění v modelu 

tunelu.  

 

Obr. 9: Profil modelu 

Byly namodelovány tři stavy:  

− První model simuluje proudění v prázdném tunelu při maximálním výkonu obou 

ventilátoru. Tento model je vyobrazen na obrázku č. 10. Účelem tohoto modelu 

bylo ověření proudění vzduchu v prázdném tunelu. Dále bylo sledováno, zda 

nedochází v některém místě tunelu k proudění vzduchu i proti požadovanému 

směru, který je dán proudovými ventilátory. 

− Druhý model simuluje situaci, kdy je tunel zaplněn stojícími vozidly. Vozidla 

byla náhodně rozmístěna v obou dopravních pruzích. Byla volena jak osobní tak 
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nákladní vozidla. Vozidla v modelu představují kvádry různých délek. Výšky 

byly voleny 1,5 m pro osobní automobily a 3 m pro automobily nákladní. Model 

je vyobrazen na obrázku č. 11. U tohoto modelu bylo sledováno zejména to, jaký 

vliv na proudění vzduchu bude mít situace, kdy bude tunel plný dopravních 

prostředků. 

− Třetí model pak simuluje situaci v tunelu, kdy v prázdném tunelu působí proti 

ventilátorům proudění o objemovém toku zhruba 54 m3.s-1, které  by mělo si-

mulovat přirozené proudění vzduchu působící proti tahu proudových ventilátorů. 

V tomto případě bylo sledováno jak protiproud ovlivní pohyb vzduchu. 

Proudění vzduchu je zobrazeno na řezu, který prochází středem tunelu. Zobrazována je 

rychlost v podélném směru tunelu. 

 

 

 Obr. 10: Model tunelu bez dopravy 

 

Obr. 11: Model tunelu s dopravními prostředky 
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Obr. 12: Simulace proudění vzduchu u modelu bez dopravy 
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Obr. 13: Simulace proudění vzduchu u modelu s dopravními prostředky 
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Obr. 14: Simulace situace v tunelu s prouděním proti nucenému větrání 

6.1.3 Analýza výsledků modelování 

 Při analýze výsledků modelování je potřeba brát v úvahu, že stejný barevný 

odstín může v každém modelu znamenat jinou rychlost proudění vzduchu. Proto je 

nutné řídit se stupnicí s barevnými odstíny uvedenou u každého modelu.  

 Výsledky simulace v jednotlivých časových úsecích jsou zobrazeny na obrázcích 

č. 12, č. 13 a č. 14. Ze všech tří modelů je patrné, že v blízkosti proudových ventilátorů 

je proudění vzduchu velmi nevyrovnané. Za ustálené je možno považovat proudění až 

ve vzdálenosti zhruba 50 m od proudových ventilátorů po směru proudění. Dále je 

z modelů patrné, že u vozovky v blízkosti proudových ventilátorů dochází skutečně 

k proudění vzduchu proti požadovanému směru. Tato situace je velmi zajímavá zejména 

u prvních dvou modelů, kdy proti proudění ventilátorů nepůsobí žádné jiné proudění a 

přesto k tomuto jevu dochází. 

 U prvního modelu bez dopravních prostředků je možné vyčíst, že v místě ustále-

ného proudění se okamžitá rychlost proudění vzduchu pohybuje v rozmezí 4 m.s-1 až    

6 m.s-1. Model s dopravními prostředky pak ukazuje okamžitou rychlost v rozmezí        
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3,5 m.s-1 až 5,5 m.s-1. U modelu s dopravními prostředky jsou patrnější větší turbulence 

v oblasti kolem proudových ventilátorů. Rychlosti proudění vzduchu v modelu přibližně  

odpovídají rychlostem, které byly naměřeny při reálných zkouškách v tunelu 

Klímkovice viz kapitola 6.2. 

 U posledního modelu je vidět, jak působení protiproudu vyvolalo snížení 

okamžité rychlosti proudění vzduchu v ustálené části tunelu do rozmezí 2 m.s-1 až         

4 m.s-1. Dále je z tohoto modelu patrné, že protiproud způsobí větší turbulence 

v blízkosti ventilátoru a zvýší množství a rychlost vzduchu proudícího u vozovky proti 

směru požadovaného proudění. 

 Do budoucna by bylo vhodné namodelovat delší úsek tunelu, který by obsahoval 

ještě alespoň jednu dvojici proudových ventilátorů. Z tohoto modelu by bylo patrné jak 

další ventilátorové jednotky ovlivní pohyb vzduchu v tunelu. Model delšího úseku tu-

nelu není obsahem práce z důvodu časové náročnosti na výpočet modelu. Výpočet mi-

nuty simulace by zabral řádově desítky hodin. 

6.2. Poznatky ze zkoušek vzduchotechniky v tunelu Klímkovice 

6.2.1 Konstrukční řešení tunelu  

 Tunel Klimkovice se nachází na dálnici D47 (pracovní název, později D1), která 

spojuje Lipník nad Bečvou s hranicí ČR a Polska. Poloha tunelu je patrná z přílohy č. 2.  

Tunel se nachází přibližně 5 km před Ostravou a je tvořen dvěma tubusy A a B. Jedná 

se o jednosměrné, dvouproudé tubusy, kdy tubus A délky 1076,82 m vede na Ostravu a 

tubus B vedoucí na Brno má délku 1088,09 m. Oba tubusy jsou propojeny pěti 

tunelovými propojkami. Profil tunelu je zobrazen v příloze č. 3, ze které jsou patrné       

i některé další rozměry tunelu. [26, 23] 

6.2.2 Větrání tunelu  

 Větrání tunelu je podélné, realizováno osmi plně reverzními proudovými ventilá-

tory, které mají při maximálním výkonu výstupní rychlost vzduchu 29,5 m.s-1 při 

objemovém toku 33.3 m3.s-1. Ventilátory mají při teplotě 400 °C odolnost 90 minut. 

Proudové ventilátory jsou rozmístěny po dvojicích pod klenbou tunelu ve vzdálenostech 

200 m od sebe. Tunel je větrán přirozeně a nucená ventilace je spouštěna buď ručně, 

nebo automaticky po detekci požáru v tunelu, popřípadě při překročení některé ze 

sledovaných hodnot v tunelu. V automatickém režimu spouští řídící systém vždy pouze 
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určitý počet proudových ventilátorů potřebných k vytvoření nadkritické rychlosti 

proudění vzduchu v požadovaném směru. Jelikož jde o dvoutubusový tunel 

s jednosměrným provozem je ventilace navržena tak, aby okamžitě po zjištění požáru 

v tunelu zajistila šíření kouře pouze k výjezdovému portálu. V nezasaženém tubusu pak 

musí ventilace zajistit stejný směr proudění vzduchu jako v zasaženém tubusu, aby se 

předešlo nasátí kouře do nezasaženého tubusu. [25, 26] 

6.2.3 Zkoušky vzduchotechniky 

 Zkoušky vzduchotechniky proběhly dne 26. února 2008. Proběhlo celkem pět 

zkoušek, u kterých bylo sledováno proudění vzduchu v prostoru tunelu. Měření probí-

halo v tubusu B. Pro simulaci reálné situace bylo v tunelu rozmístěno 26 vozidel,        

13 osobních a 13 nákladních. Nákladní vozidla byla rozmístěna v pravém jízdním pruhu 

a osobní pak v levém. Kromě měřičů proudění vzduchu, které jsou součástí tunelu a 

jsou umístěné přibližně 300 m od každého portálu, byla zřízena ještě další měřící 

stanoviště po délce tunelu, vybavená vrtulkovými anemometry. Diplomant tvořil 

stanoviště č. 2, ve vzdálenosti přibližně 450 m od brněnského portálu. Viz obrázek č. 

15. V dalším popisu a hodnocení je proudění vzduchu ve směru na Ostravu v záporných 

hodnotách, jelikož se jedná o proudění vzduchu proti dopravnímu směru. Veškeré 

hodnoty uvedené v této kapitole byly naměřeny diplomantem.  

 

Obr. 15: Měření rychlosti proudění při zkouškách vzduchotechniky [27] 
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 Před zahájením zkoušek, bylo naměřeno přirozené proudění o rychlosti  kolem   

-2 m.s-1 (směr Ostrava). Teplota vzduchu v tunelu se v průběhu zkoušek pohybovala 

v rozmezí 7 až 10 °C.  

 Zkouška 1. 

 Reverzace proudových ventilátorů z provozu. 

 Měření začalo v okamžiku, kdy již proudové ventilátory eliminovaly přirozené 

proudění vzduchu v tunelu na 0 m.s-1. Během následujících 2 minut vytvořily proudové 

ventilátory proudění v hlavním tahu (ve směru dopravy) s maximem kolem 3,5 m.s-1. Po 

určitém časovém úseku byl zapnut reverzní chod ventilátorů. K otočení směru proudění 

došlo zhruba během jedné minuty. Maximálního proudění v reverzním směru kolem       

-4,5 m.s-1 bylo dosaženo takřka  do 2 minut od zapnutí reverzace. Průběh je patrný 

z grafu č.1.  
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Graf 1: Průběh rychlosti a směru proudění vzduchu při zkoušce č.1 

 Zkouška 2. 

 Reverzace ventilátoru z klidových podmínek.  

 Při začátku zkoušky dosahovalo přirozené proudění v tunelu hodnot přibližně     

-2 m.s-1. Při reverzaci bylo naměřeno maximální rychlosti -6,15 m.s-1. Průběh je patrný 

z grafu č.2. 
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Rychlost proud ění vzduchu - zkouška 2.
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 Graf 2: Průběh rychlosti a směru proudění vzduchu při zkoušce č.2 

 Zkouška 3. 

 Účinnost ventilace ve směru hlavního tahu.  

 V této zkoušce již byl zapojen i mobilní ventilátor Rosenbauer RMV 2500 

s výkonem 213 000 m3.h-1. Viz obrázek č. 16. Při začátku zkoušky byl na brněnském 

portále uveden do provozu mobilní ventilátor. Ten podpořil přirozené větrání ve směru 

na Ostravu a bylo dosaženo maxima okolo -3,8 m.s-1. Po ustálení tohoto proudění byly 

spuštěny ventilátory v hlavním tahu (ve směru dopravy), tedy proti směru přirozeného 

proudění. K otočení směru proudění došlo zhruba po 3 minutách. K ustálení proudění na 

rychlosti okolo 2,5 m.s-1 ve směru dopravy došlo po zhruba 7 minutách od sepnutí 

proudových ventilátorů. Průběh zkoušky je patrný z grafu č. 3. 

 

Obr. 16 : Mobilní ventilátor [24] 
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Rychlost proud ění vzduchu - zkouška 3.
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 Graf 3: Průběh rychlosti a směru proudění vzduchu při zkoušce č.3 

 Zkouška 4. 

 Ověření reakce systému ventilace pro dosažení kritické rychlosti 

 Při této zkoušce byl mobilní ventilátor ustaven na ostravský portál. Při ustáleném 

přirozeném proudění cca -1 m.s-1 byly zapnuty proudové ventilátory v hlavním tahu.   

Po ustálení proudění v hlavním tahu na přibližné hodnotě 3,5 m.s-1 byl spuštěn mobilní 

ventilátor, aby podpořil proudové ventilátory, které byly tímto automaticky vypínány. 

Poté byla zapnuta reverzace.  K otočení proudění došlo zhruba po 1 minutě a maxima 

v reverzním chodu cca -4,5 m.s-1 bylo dosaženo po 3 minutách od startu reverzace. Prů-

běh je patrný z grafu č. 4. Počty proudových ventilátorů, které byly automaticky 

vypnuty se diplomantovi bohužel nepodařilo zjistit. 
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Rychlost proud ění vzduchu - zkouška 4.
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 Graf 4: Průběh rychlosti a směru proudění vzduchu při zkoušce č.4 

 Zkouška 5. 

 Ověření účinnosti mobilního ventilátoru 

Při této zkoušce byl mobilní ventilátor umístěn na ostravském portále a byl spuštěn proti 

přirozenému proudění v tunelu -2,3 m.s-1. Ventilace tunelu zůstala mimo provoz. 

K otočení proudění došlo po zhruba 1,5 minutě. Ustáleného proudění kolem 2,5 m.s-1, 

bylo mobilním ventilátorem dosaženo po zhruba 4 minutách od jeho startu. Průběh zob-

razuje graf č. 5. 

Rychlost proud ění vzduchu - zkouška 5.
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Graf 5: Průběh rychlosti a směru proudění vzduchu při zkoušce č.5 
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 Shrnutí  

 Ze všech pěti zkoušek je patrné jak přirozené proudění ovlivňuje systém nucené 

ventilace. Pokud působí ve směru, ve kterém jsou spuštěny proudové ventilátory, zkrátí 

podstatně dobu, za kterou je dosaženo požadovaných hodnot proudění. Pokud působí 

proti směru výrazně tuto dobu prodlužuje. Značný vliv má i rychlost přirozeného 

proudění vzduchu. Tato situace je patrná ze zkoušky č. 3, kdy bylo přirozené proudění 

podpořeno mobilním ventilátorem a při zapnutí nucené ventilace v hlavním tahu se po-

dařilo dosáhnout požadovaných hodnot až po 7 minutách. Porovnáme-li rychlosti 

vzduchu dosažené během zkoušek s rychlostmi, které zobrazil model, je patrné, že se 

hodnoty neliší. 

 Bohužel při těchto zkouškách nebyl žádný anemometr instalován ve vzdálenosti 

do 50 m od proudového ventilátoru, aby bylo možné sledovat proudění vzduchu i v této 

části tunelu. Jak ukázal model je proudění v tomto úseku tunelu velmi nerovnoměrné a 

podle modelu zde dochází i k pohybům vzduchu proti požadovanému směru. Instalace 

anemometru v blízkosti proudového ventilátoru, by pomohla srovnat model se skuteč-

ností.  

 Během zkoušek vzduchotechniky se dle mínění diplomanta projevilo několik 

nedostatků, které zkomplikovaly vyhodnocování zkoušek. Prvním problémem byla ko-

munikace mezi jednotlivými měřícími stanovišti a řídícím střediskem vzduchotechniky. 

Komunikace byla zajištěna přenosnými radiostanicemi. Ovšem tento způsob byl vlivem 

hluku v tunelu (proudové ventilátory a evakuační rozhlas)  nedostatečný. Vzniklá 

situace měla za následek, že jednotlivá měřící stanoviště neměla informaci o začátcích a 

koncích jednotlivých zkoušek. Řešením by mohlo být smluvení signálů, označujících 

počátek a konec zkoušky. Dalším problémem byla nejednotnost vnitřních časů jednotli-

vých měřidel, která značně zkomplikovala vyhodnocování výsledků jako celku. Zde je 

řešení jednoznačné, seřízení všech měřidel na jednotný čas.  

6.3. Návrh zařízení na měření směru a rychlosti proudění vzduchu 

v tunelu. 

 Rychlost vzduchu v silničních tunelech, jak již bylo popsáno výše, se měří pouze 

v určité výšce a pouze na několika místech v tunelu. Zpravidla na dvou místech 

v určitých vzdálenostech od portálů. Při zkouškách ventilačních systémů a požárních 

zkouškách se po délce tunelů rozestavuje ještě několik mobilních anemometrů. 
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Anemometry opět měří rychlost proudění vzduchu pouze v jedné výšce a nedostaneme 

tudíž žádný obraz o směru a rychlostech v jiných bodech výškového profilu tunelu.  

 Právě pro účel zkoušek vzduchotechniky a požárních zkoušek v silničních tune-

lech by mohlo sloužit zařízení na měření směru a přibližné rychlosti proudění vzduchu. 

Toto zařízení by mělo stanovit směr a rychlost proudění v mnoha bodech výškového 

profilu tunelu. Zařízení by pracovalo na principu výkyvu plochých lamel vlivem prou-

dění vzduchu. Zařízení by se skládalo z rámu a určitého počtu lamel umístěných nad 

sebou, které by se vychylovaly vlivem působení proudění vzduchu. Rám zařízení by byl 

vyroben z děrovaného profilu. Jednotlivé lamely by v horní části byly opatřeny osičkou 

a byly by do rámu volně vloženy, aby byl zajištěn jejich volný výkyv. Zařízení by mělo 

být samonosné, aby nebylo nutné jej kotvit ke konstrukci tunelu. Zjednodušené schéma 

zařízení je na obrázku č. 17. Odečítání výkyvu lamel by bylo realizováno za pomoci 

fotoaparátu. Pro tento účel by mělo zařízení být v místě každé lamely opatřeno jednodu-

chým úhloměrem (viz kap. 6.3.1 cejchování).  Zařízení by se mohlo uplatnit zejména při 

zkouškách vzduchotechniky, jelikož bychom v daném okamžiku dostali obraz o 

proudění vzduchu v celém výškovém profilu tunelu. Zvláště vhodné by zařízení mohlo 

být pro vyhodnocování proudění vzduchu v tunelu během reverzace. Po jejím spuštění 

pravděpodobně dojde k situaci, že pod stropem už vzduch proudí požadovaným 

směrem, zatímco ve zbytku výškového profilu ještě ve směru opačném. V této situaci 

by mám zařízení pomohlo určit i dobu, kdy už bude vzduch v celém profilu tunelu 

proudit požadovaným směrem. 
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Obr. 17: Zjednodušený nákres zařízení určujícího směr a přibližnou rychlost proudění 

vzduchu v tunelu 

6.3.1. Cejchování materiálů pro lamely zařízení 

 Cejchování materiálů pro zařízení ukazující profil prodění a rychlost vzduchu 

v tunelu bylo prováděno ve zkušebním tunelu na Fakultě bezpečnostního inženýrství, 

Vysoké školy báňské. Viz obrázek č. 18. K tomuto účelu byl sestrojen přípravek na 

cejchování jednotlivých materiálů lamel. Přípravek je konstruován z  plochých 

materiálů orientovaných ve směru proudění, aby vytvářel co nejmenší odpor proudění 

vzduchu ve zkušebním tunelu a způsoboval co nejmenší turbulence.  

 V přípravku byly cejchovány zkušební lamely o rozměrech 170 x 90 mm. Bylo 

ocejchováno 7 zkušebních lamel o různých plošných hmotnostech od zhruba 145 g.m-2 

až po zhruba 3200 g.m-2. Lamely byly v horní části opatřeny kovovou osičkou a vloženy 

do přípravku. Takto bylo zajištěno volné otáčení lamel kolem své horní osy.  Přípravek 

je uveden na obrázku č. 19. Jednotlivé materiály zkušebních lamel, spolu s jejich ploš-

nými hmotnostmi uvádí tabulka č. 2.  
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Obr. 18: Zkušební tunel na FBI VŠB-TUO 

 

Tab. 2: Materiály jednotlivých vzorků a jejich plošné hmotnosti 

Materiál 
 zkušební  
lamely 

Rozměry 
zkušební 
lamely 

Hmotnost 
zkušební 
 lamely 

Plošná hmotnost 
materiálu 

zkušební lamely 

Číslo 
zkušební 
lamely 

 mm [g] [g/m2]  
Pěnový polystyrén 170 x 90 2,2 145 1 
Pěnový polystyrén 170 x 90 4,6 298 2 

Kartón 170 x 90 9,6 628 3 
Polystyrén 170 x 90 16,4 1073 4 

Hliníkový plech 170 x 90 25,3 1652 5 
Polystyrén 170 x 90 32,8 2143 6 
Kuprextit 170 x 90 49,2 3213 7 
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Obr. 19: Cejchovací přípravek 

 Samotná rychlost proudění ve zkušebním tunelu byla nastavována v rozmezí   

1,5 m.s-1 až 10,5 m.s-1. Bohužel se daným regulátorem nedala nastavit rychlost nižší než 

1,5 m.s-1, což znemožnilo ověření jednotlivých zkušebních lamel při rychlostech pod 

touto hranicí. Maximální rychlost, kterou bylo možno nastavit, tedy 10,5 m.s-1 je dosta-

tečná, jelikož podle TP 98 [19] je maximální přípustná rychlost v podélně větraných 

tunelech s jednosměrným provozem 10 m.s-1. Rychlost proudění byla zvyšována regu-

látorem vždy o 0,5 m.s-1 a měřena byla vrtulkovým anemometrem. Výkyv jednotlivých 

zkušebních lamel byl měřen za pomocí úhloměru, který byl součástí cejchovacího 

přípravku a byl rozdělen na dílky po 5°. Tato přesnost, byla vzhledem k pohybu 

(kmitání) vzorku v proudu vzduchu dostatečná. Výkyv jednotlivých zkušebních lamel 

byl dokumentován fotograficky. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tab. 3: Úhly výkyvu jednotlivých vzorků při daných rychlostech 

Lamela 
č.1 

Lamela 
č.2 

Lamela 
č.3 

Lamela 
č.4 

Lamela 
č.5 

Lamela 
č.6 

Lamela 
č.7 

v α v α v α  v α v α v α v α 
[m/s] [°]  [m/s] [°]  [m/s] [°]  [m/s] [°] [m/s] [°] [m/s] [°] [m/s] [°] 
1,5 60 1,5 50 1,5 35 1,5 20 1,5 15 1,5 10 1,5 5 
2 65 2 55 2 40 2 30 2 25 2 15 2 10 

2,5 70 2,5 60 2,5 50 2,5 40 2,5 35 2,5 25 2,5 15 
3 70 3 65 3 55 3 45 3 40 3 35 3 20 

3,5 75 3,5 70 3,5 60 3,5 55 3,5 45 3,5 40 3,5 30 
4 80 4 70 4 60 4 55 4 50 4 45 4 35 

4,5 80 4,5 75 4,5 65 4,5 55 4,5 55 4,5 50 4,5 40 
5 85 5 75 5 65 5 60 5 60 5 55 5 45 

5,5 85 5,5 80 5,5 70 5,5 60 5,5 60 5,5 60 5,5 50 
6 85 6 80 6 70 6 65 6 65 6 60 6 50 

6,5 85 6,5 85 6,5 75 6,5 70 6,5 65 6,5 65 6,5 55 
7 85 7 85 7 75 7 70 7 70 7 65 7 60 

7,5 85 7,5 85 7,5 75 7,5 75 7,5 70 7,5 70 7,5 60 
8 85 8 85 8 80 8 75 8 70 8 70 8 60 

8,5 85 8,5 85 8,5 80 8,5 80 8,5 70 8,5 70 8,5 65 
9 85 9 85 9 85 9 80 9 75 9 75 9 65 

9,5 85 9,5 85 9,5 85 9,5 80 9,5 75 9,5 75 9,5 70 
10 85 10 85 10 85 10 80 10 75 10 75 10 70 

10,5 85 10,5 85 10,5 85 10,5 80 10,5 80 10,5 75 10,5 70 
v = rychlost proudění vzduchu 
α = úhel výkyvu vzorku 
 

 Z naměřených hodnot výchylek je vidět, že největší rozmezí vychýlení mají 

zkušební lamely č. 5, 6 a 7, jejichž materiály mají největší plošnou hmotnost. Z tohoto 

hlediska by se lamely č. 5, 6 a 7 daly považovat za nejvhodnější pro konstrukci zařízení 

určujícího směr a přibližnou rychlost proudění vzduchu v tunelu. Je však zapotřebí vzít 

v úvahu několik skutečností, kterými jsou: 

− Nemožnost ověření zkušebních lamel v rozmezí rychlostí 0 m.s-1  až 1,5 m.s-1. 

Tato oblast rychlostí je ovšem důležitá, jelikož je důležité zachytit změnu směru 

proudění vzduchu.  

− Maximální rychlost proudění vzduchu, která byla naměřena v reálném tunelu 

(Klimkovice), při zkouškách vzduchotechniky, se pohybovala do 6,5 m.s-1 

Považoval bych za nejvhodnější materiál zkušební lamely číslo 3, s plošnou hmotností 

628 g.m2. Z naměřených výsledků se dá předpokládat větší rozsah vychýlení i při rych-
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lostech pod 1,5 m.s-1 než u těžších zkušebních lamel a zároveň oproti lamel lehčích má 

větší rozmezí vychýlení pro rychlosti do 6,5 m.s-1. Plošná hmotnost vhodného materiálu 

by tedy měla být kolem 600 g.m-2. Tento závěr bude možné ověřit poté, co bude 

k motoru ventilátoru zkušebního tunelu instalován nový regulátor rychlosti, kterým 

bude možno nastavovat rychlosti proudění vzduchu ve zkušebním tunelu od 0 m.s-1. 

 Jelikož zařízení ukazující směr a rychlost proudění vzduchu v tunelu zabere ce-

lou výšku tunelu a mělo by být instalováno ve středu tunelu, bylo v rámci dalšího 

měření ověřeno, zda-li bude možno výchylku všech lamel odečítat z jednoho místa. Při 

této zkoušce byl fotoaparát umístěn na stativ do výšky 1,6 m a do vzdálenosti 4 m od 

odečítaných výchylek. Smyslem zkoušky bylo ověřit, zda bude možné odečítat i vý-

chylky lamel v horní části zařízení (cca 6 m) a zda nedojde ke zkreslení úhlů výchylek. 

Lamela byla pevně zafixována ve výchylce 55 ° a byla vyfotografována v několika 

výškách. Bylo zjištěno, že pokud se za směrodatnou bude považovat vzdálenější hrana 

lamely, tak bude odečítání nezkresleno. Jediným problémem je v tomto případě ohnis-

ková vzdálenost fotoaparátu, aby jeden snímek zabral celé zařízení a dobré nasvícení 

zařízení. Výsledky zkoušky jsou patrné z obrázku č. 20. 

 

Obr. 20: Odečítání výchylek v různých výškách: a) 1,6 m, b) 2,5 m, c )3,5 m, d )4 m,     

e) 4,5 m, f) 5 m 
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7. Závěr 

 Větrání silničních tunelů je velmi rozsáhlou oblastí týkající se bezpečnosti silnič-

ních tunelů. Proudění vzduchu v silničních tunelech je ovlivněno řadou faktorů od 

zvoleného ventilačního systému, přes konstrukčně stavební řešení daného tunelu, až po 

jeho polohu a atmosférické podmínky. Větrání tunelů dělíme na přirozené a nucené. 

Nucené větrání je pak realizováno buď příčně, polopříčně nebo podélně a může být po-

užito i jejich kombinací. Měření rychlosti proudění vzduchu v tunelech je v současnosti 

realizováno ultrazvukovými měřidly. 

 Práce se zaměřila především na proudění vzduchu v silničních tunelech 

s podélným ventilačním systémem a měla poukázat na to, zda nedochází v určité části 

tunelu k pohybu vzduchu i proti směru, který je určován proudovými ventilátory. Byl 

vytvořen CFD model úseku tunelu, na kterém bylo sledováno proudění vzduchu. Model 

ukázal, že v části tunelu kolem proudových ventilátorů dochází k velmi nerovnoměr-

nému proudění vzduchu a dokonce i k pohybu vzduchu proti směru tahu proudových 

ventilátorů a to i za situace, kdy proti tahu proudových ventilátorů nepůsobí žádné jiné 

proudění. Dále model ukázal, že stojící dopravní prostředky v tunelu nemají na proudění 

vzduchu v tunelu příliš velký vliv. 

 Díky zkouškám vzduchotechniky v tunelu Klimkovice, jejichž průběh a 

vyhodnocení jsou součástí práce, mohl být model z části porovnán s realitou. Porovnat 

bylo možno rychlosti proudění vzduchu, které ukázal model ve své ustálené části 

proudění s rychlostmi, které byly naměřeny při zmíněných zkouškách. Zde je možné 

konstatovat, že se model s realitou shoduje. Bohužel nebylo možno ověřit, zda v oblasti 

kolem proudových ventilátorů v reálném tunelu skutečně dochází k proudění vzduchu i 

proti tahu proudových ventilátorů, jelikož zde nebylo měření prováděno. 

 K měření proudění vzduchu v oblasti kolem proudových ventilátorů, tedy 

v místě značných rozdílů jak ve směru, tak v rychlosti proudění, by bylo vhodné mít ob-

raz o proudění vzduchu v celém výškovém profilu. Proto bylo v poslední části práce 

navrženo jednoduché zařízení na měření rychlosti a směru proudění vzduchu v celém 

výškovém profilu tunelu fungující na principu výkyvu plochých lamel. Pro toto zařízení 

bylo ocejchováno několik zkušebních lamel o různých plošných hmotnostech. Na zá-

kladě tohoto cejchování byla určena plošná hmotnost materiálu vhodného na výrobu 
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lamel pro měřící zařízení. Zároveň bylo odzkoušeno, že bude možné odečítat výchylky 

jednotlivých lamel ve všech výškách tunelu.  
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Příloha č. 1: Reverzní proudový ventilátor (foto a řez) [25] 
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Příloha č. 4: Příčný profil tubusu tunelu Klimkovice [23]  
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Příloha č. 5: Zdrojový kód modelu tunelu s dopravními prostředky 
 
&HEAD CHID='ventilator', TITLE='Proudeni ventilatoru v tunelove troube' / 
 
&MISC TMPA=10 / teplota v tunelu 
 
&MESH IJK=150,20,20, XB=0.0,70.0,-2.0,2.0,0.0,6.5 / 
      IJK pocet bunek ve smeru X,Y,Z;  
      XB souradnice tunelu xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax   
 
&TIME TWFIN=150.0 / 
      doba simulace v sekundach 
 
&SURF ID='ventilator1', POROUS=.TRUE., VEL=-30.0 /  
 tok ventilatoru urceny rychlosti v m.s-1 
  
&SURF ID='ventilator2', POROUS=.TRUE., VOLUME_FLUX=-30.0 /  
 tok ventilatoru urceny objemovym tokem v m.s-3  
 
&SURF ID='OPEN' /  
 
&SURF ID='OPEN' /  
  
&OBST XB= 56.5, 60.0,-0.7,-0.7, 4.9, 6.3, COLOR='COBALT' / kryti ventilatoru  
&OBST XB= 56.5, 60.0, 0.7, 0.7, 4.9, 6.3, COLOR='COBALT' / kryti ventilatoru  
&OBST XB= 56.5, 60.0,-0.7, 0.7, 4.9, 4.9, COLOR='COBALT' / kryti ventilatoru  
&OBST XB= 56.5, 60.0,-0.7, 0.7, 6.3, 6.3, COLOR='COBALT' / kryti ventilatoru  
&OBST XB= 57.5, 57.5,-0.7, 0.7, 4.9, 6.3, COLOR='RED', SURF_ID='ventilator1' / saci plocha 
ventilatoru  
 
&OBST XB= 55.0, 60.0,-0.7, 0.7, 0.0, 3.3, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 15.0, 20.0,-0.7, 0.7, 0.0, 3.3, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 25.0, 30.0,-0.7, 0.7, 0.0, 3.3, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 38.0, 43.0,-0.7, 0.7, 0.0, 3.3, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 63.0, 65.0,-0.7, 0.7, 0.0, 3.3, COLOR='BLACK' / 
 
&OBST XB= 1.0, 4.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 8.0, 11.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 21.0, 24.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 32.0, 35.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 44.0, 47.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
&OBST XB= 49.0, 52.0,-0.7, 0.7, 0.0, 1.5, COLOR='BLACK' / 
 
&VENT MB='XMIN', SURF_ID='OPEN' / otvor=tunelova trouba, rychlost proudeni v tunelu 
&VENT MB='XMAX', SURF_ID='OPEN' / otvor=tunelova trouba, rychlost proudeni v tunelu 
 
&SLCF PBY=0.0, QUANTITY='PRESSURE' / sledovane veliciny tlak a rychlost vcetne vektoru 
&SLCF PBY=0.0, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
 
&TAIL / 
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Příloha č. 6: Silniční tunely v ČR delší než 500m [14] 
 

Název Délka [m] Zahájení 
provozu 

Silnice Trasa 

Blanka 5502 2011 Praha – MO Střešovice – Troja 
Panenská 2115 2006 D8 Ústí nad Labem – Petrovice 
Strahovský 2005 1997 Praha – MO Smíchov – Střešovice 
Komořanský 1937 2009 R1 Komořany – Cholupice 
Lochkovský 1670 2009 R1 Radotín – Lochkov 
Mrázovka 1261 2004 Praha – MO Smíchov – Zlíchov 

Královopolský 1258 2011 Brno – Velký městský okruh Královo Pole – Žabovřesky 
Klimkovický 1080 2008 D47 Bílovec – Ostrava 
Husovický 585 1998 Brno – Velký městský okruh  
Libouchec 520 2006 D8 Ústí n. L. – Petrovice 
Pisárecký 512 1998 Brno – Pražská radiála  

MO – městský okruh 
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Příloha č. 7: Cejchování zkušebních lamel ve zkušebním tunelu 
 

 
 


