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ANOTACE 

Siuda, T. Návrh metodiky pro klasifikaci tunelů z hlediska ADR pro přepravu nebezpečných 

látek. Diplomová práce, Ostrava : VŠB-TU, 2010. 71s. 

Klíčová slova : pozemní komunikace, bezpečnost v tunelu, přeprava nebezpečných věcí,

      mimořádná událost, metodika 

 Diplomová práce se zabývá problematikou silničních tunelů, které je nutné dle dohody 

ADR pro přepravu nebezpečných látek v České republice nově klasifikovat a zařadit do 

příslušných kategorií. Problematika vyplývající z tohoto zadání je velice rozsáhlá, a proto 

jsem se ji pro lepší orientaci snažil setřídit do jednotlivých ucelených bloků. V úvodní části 

této práce se zabývám a krátce popisuji současnou platnou legislativu v České republice, která 

platí pro tunely pozemních komunikací a také uvádím konkrétní požadavky na tunely, které 

vyplývají z technických předpisů ČR. Na tuto část navazují kapitoly, které se věnují a popisují 

bezpečnost v českých tunelech a současný stav přepravy nebezpečných věcí v nich. Dále 

popisuji dohodu ADR, která je zásadní kapitolou pro zpracování cíle mé diplomové práce. Na 

základě uvedených skutečností předkládám v závěrečné části mé práce návrh metodiky pro 

vlastní klasifikaci tunelů v ČR.  

ANNOTATION 

Siuda, T. A Proposal for the Method of Tunnel Classification according to ADR for 

Hazardous Material Transport. Dissertation, Ostrava : VŠB-TU, 2010. 71p. 

Key words : road, tunnel safety, transport of hazardous material, emergency, procedure  

 The dissertation is focused on road tunnels, which need to be, according to an ADR 

agreement about transportation of hazardous material in the Czech Republic, newly classified 

into appropriate categories. Issue resulting from this task is exclusive and therefore I sorted it 

into individual chapters for better orientation. In the introduction of this dissertation I focus 

and shortly describe the current legislation in Czech Republic, which is applied on road 

tunnels. I also mention specific demands on tunnels, which arise from technical regulations in 

Czech Republic. The following chapters discus and describe safety in Czech tunnels and 

present conditions of transportation of hazardous material. Further more I describe the ADR 

agreement, which is an essential chapter for elaboration of my dissertation target. In the final 

part of my dissertation according to the facts mentioned in previous chapters I bring the 

procedure proposal of my own road tunnels classification in Czech Republic. 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

CCTV - uzavřený televizní okruh 

ČR - Česká republika 

ČSN - Česká technická norma 

DP - diplomová práce 

EPS - elektrická požární signalizace 

EU - Evropská unie 

HZS - hasičský záchranný sbor 

IZS - integrovaný záchranný systém 

JPO - jednotky požární ochrany  

MHMP - magistrát hlavního města Prahy 

MO - městský okruh 

MU - mimořádná událost 

MD - ministerstvo dopravy 

NV - nebezpečná věc 

PČR - policie české republiky 

PO - požární ochrana 

PB - požární bezpečnost 

PBZ - požární bezpečnostní zařízení 

PHM - pohonné hmoty 

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic 

TP - technické podmínky 

UNECE - Evropská hospodářská komise  

ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla 

ZZS - zdravotní záchranná služba 

 



 

Obsah: 

1 Úvod................................................................................................................................... 1 

2 Definice pojmů.................................................................................................................. 3 

3 Legislativní rámec ČR v oblasti silniční dopravy.......................................................... 8 

3.1 Právní předpisy v ČR ................................................................................................. 8 
3.2 Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/54/ES.............................................. 10 
3.3 Závěr kapitoly .......................................................................................................... 12 

4 Dělení tunelů z hlediska platných předpisů a norem.................................................. 13 

4.1 Norma ČSN 73 7507................................................................................................ 13 
4.1.1 Důležité stavebně bezpečnostní prvky v tunelu ................................................ 14 

4.2 Technické podmínky TP 98 ..................................................................................... 15 
4.2.1 Bezpečnostní funkce technologického vybavení tunelu.................................... 16 

4.3 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. ................................................................................ 19 
5 Tunely pozemních komunikací v ČR ........................................................................... 20 

5.1 Přehled tunelů........................................................................................................... 21 
5.2 Bezpečnost zprovozněných českých tunelů ............................................................. 21 

6 Zajištění bezpečnosti v tunelu Panenská...................................................................... 23 

6.1 Bezpečnostní vybavení tunelu Panenská.................................................................. 23 
6.2 Připravenost tunelu Panenská na mimořádnou událost............................................ 27 

7 Přeprava nebezpečných nákladů tunely ...................................................................... 29 

7.1 Rizika spojená se způsobem přepravy nebezpečných věcí ...................................... 29 
7.2 Přeprava NV tunely pozemních komunikací v ČR ..................................................30 

7.2.1 Informace o přepravě NV v tunelech města Brna a Prahy .............................. 30 
7.3 Metoda rozhodování o trase přepravy NV ............................................................... 31 

7.3.1 Hodnocení rizik pomocí QRAM ....................................................................... 31 
7.4 Automatická identifikace vozidel ADR ................................................................... 32 

8 Mimořádné události v tunelech..................................................................................... 34 

8.1 Tragické nehody v minulosti.................................................................................... 34 
8.2 Požár v tunelu........................................................................................................... 35 

8.2.1 Tepelné účinky při požáru ................................................................................ 36 
8.2.2 Teplota při požáru............................................................................................ 37 
8.2.3 Vývin zplodin hoření......................................................................................... 37 

8.3 Výbuch a únik toxických látek................................................................................. 38 
8.4 Lidské chování ......................................................................................................... 39 

9 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí .................... 41 

9.1 Základní struktura dohody ....................................................................................... 42 
9.1.1 Rozsah platnosti příloh ADR............................................................................ 42 

9.2 Klasifikace nebezpečných věcí ................................................................................ 43 
9.3 Identifikace přepravních vozidel s nebezpečným nákladem.................................... 44 
9.4 Aplikace omezení přepravy NV tunely.................................................................... 44 

9.4.1 Kategorizace možných MU v tunelu................................................................. 44 
9.4.2 Rozdělení tunelů podle kategorií...................................................................... 45 



 

9.4.3 Kódy omezení průjezdu tunelem....................................................................... 47 
9.4.4 Dopravní značení tunelů a vyhlášení omezení ................................................. 48 

10 Klasifikace tunelů v ČR a v zemích Evropy ................................................................ 49 

10.1 Klasifikace tunelů v ČR ........................................................................................... 49 
10.2 Způsob klasifikace tunelů ve Velké Británii ............................................................ 50 
10.3 Způsob klasifikace tunelů v Holandsku ................................................................... 51 

11 Návrh klasifikace tunelů v ČR...................................................................................... 52 

11.1 Návrh postupu pro stanovení klasifikace tunelů ...................................................... 52 
11.2 Výchozí podmínky pro navržení metodiky.............................................................. 53 

11.2.1 Nebezpečné stavy v jednotlivých kategoriích ................................................... 54 
11.2.2 Délka tunelu a intenzita dopravy ..................................................................... 54 

11.3 Metodika pro klasifikaci tunelů................................................................................ 54 
11.3.1 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii E............................................... 55 
11.3.2 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii D .............................................. 55 
11.3.3 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii C .............................................. 58 
11.3.4 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii B............................................... 60 
11.3.5 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii A............................................... 62 

12 Závěr................................................................................................................................ 63 

13 Seznam použité literatury.............................................................................................. 64 

Seznam obrázků ..................................................................................................................... 67 

Seznam tabulek....................................................................................................................... 68 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 69 

Příloha č. 1 .............................................................................................................................. 70 

Příloha č. 2 .............................................................................................................................. 71 



 1

1 Úvod 

 Každý z nás si cení svého života, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Z tohoto 

důvodu bychom měli i na silnicích mnohem více dbát na svou bezpečnost a nevystavovat 

sebe ani ostatní nebezpečí svým bezohledným chováním. Právě to mnohdy vede k 

tragickým nehodovým událostem na pozemních komunikacích v ČR. 

 Dopravní nehody na pozemních komunikacích v ČR představují stálou hrozbu 

ohrožení zdraví a životů účastníků silničního provozu. Hlavní složky IZS  

(PČR, HZS, ZZS) vyjíždějí denně v naší zemi k dopravním nehodám, které někdy končí 

vážnými zraněními nebo smrtí účastníků nehod. Jsou to převážně nehody běžných 

dopravních prostředků, ke kterým nejčastěji dochází vlivem nedodržení pravidel silničního 

provozu na pozemních komunikacích. Naštěstí mnohem méně často vyjíždějí složky IZS k 

situacím, ve kterých došlo k nehodám s přítomností nebezpečných nákladů.  

 Přeprava NV se obecně uskutečňuje silniční, železniční, leteckou a námořní 

dopravou. Všechny tyto druhy přeprav představují reálné a potenciální ohrožení způsobené 

nebezpečnými vlastnostmi přepravovaného zboží. Silniční přeprava NV si vyžaduje ovšem 

obzvlášť velkou pozornost, protože právě největší objem přepravy těchto věcí se 

uskutečňuje právě po ní. Tunely jsou a zůstanou důležitou a nepostradatelnou součásti 

pozemních komunikací a přeprava nebezpečného zboží dopravními prostředky v nich tvoří 

součást silničního provozu. To představuje určité riziko vzniku MU. V případě nehody 

dopravního prostředku v tunelu mohou být podle druhu nebezpečného nákladu ohroženi 

všichni účastníci silniční dopravy požáry a vznikem nedýchatelných zplodinami hoření, 

výbuchy a také únikem toxických látek. Následná evakuace osob v nich uvězněných a její 

rychlost je mnohdy otázka života a smrti.  

 Zvládání MU v tunelech složkami IZS je velmi náročné a problematické, zejména 

pro JPO, kteří v tunelech provádějí záchranné a likvidační práce. Z těchto důvodů jednotky 

HZS provádí taktická cvičení v tunelech, aby po odborné a vybaveností stránce byli 

připraveni řešit a zvládat vzniklé nebezpečné události. Jejich kvalifikovaný zásah a jeho 

rychlost často rozhoduje o záchraně lidských životů a v neposlední řadě také o konečných 

škodách na infrastruktuře tunelu. Jejich činnost u takto vzniklých situací je hodnocena jako 

extrémně nebezpečná, ale zároveň velmi důležitá. Díky jejich činnosti stoupá 

pravděpodobnost záchrany lidí, kteří by bez jejich pomoci měli daleko menší šanci na 

záchranu. 
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 Z bezpečnostního hlediska přepravy nebezpečných nákladů je proto nutné, aby se 

jejich přeprava řídila přesnými pravidly, která se musí s rychle se zvyšující hustotou 

silniční dopravy stále doplňovat a novelizovat. Pravidla v této oblasti udává Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Od počátku roku 2010 

platí požadavek dohody ADR, aby členské státy klasifikovaly tunely, které se nacházejí na 

transevropské dálniční síti. Klasifikací se rozumí zatřídění tunelů do některých z kategorií 

podle dohody ADR.  

 Cílem diplomové práce je návrh metodiky, podle níž by se mohly tunely v 

budoucnu klasifikovat z hlediska přepravy nebezpečných nákladů v České republice. 

Navrhována metodika přiřazuje tunelům požadované standarty na vybavení po stavební a 

technologické stránce v závislosti na zatřídění do kategorií dle ARD. 
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2 Definice pojmů 

 Nevyhnutelnou podmínkou jednotného přístupu k zajištění bezpečnosti silničních 

tunelů a jejich hodnocení je existence jednotných definic, které zajistí shodný výklad 

používaných termínů v jednotlivých zemích. Definované pojmy také zlepší představu o 

tunelové problematice a s mnoha z nich se setkáte v následujících kapitolách DP. Pro lepší 

orientaci jsou pojmy seřazeny v abecedním pořadí.  

Analýza rizik (Risk analysis) 

 Použití dostupných informací ke stanovení společenských, ekonomických a dalších 

rizik pro jednotlivce, společnost, majetek nebo životní prostředí, s ohledem na daná 

nebezpečí. 

Bezpečnost (Safety) 

 Stav, kdy je riziko možného poškození omezeno na přijatelnou úroveň. 

Bezpečnostní dokumentace tunelu (Tunnel safety documentation) 

 Jednotná a přehledná forma části projektové dokumentace, která řeší otázky 

bezpečnosti a ochrany osob, majetku vlastní stavby a okolí. Dokumentace zahrnuje řešení 

vlivů stavby na životní prostředí, hodnocení rizik, požárně bezpečnostní řešení stavby, 

požární odolnost stavebních konstrukcí a způsob zkoušek. Některé části této dokumentace 

podléhá trvalé aktualizaci i po uvedení stavby do provozu. 

Bezpečnostní kategorie TA, TB, TC (Safety class TA, TB, TC) 

 Začlenění stavby do bezpečnostní kategorie v závislosti na délce tunelu a intenzitě 

dopravy ekvivalentních vozidel, které určuje rozsah povinného a doporučeného vybavení 

tunelu. 

Dispečer (Operator) 

 Pracovník, který se trvale věnuje řízení procesů automobilové dopravy nebo 

provozu technologického vybavení tunelu. 

Havarijní plán (Emergency plan) 

 Písemný a schválený soubor opatření pro zajištění bezpečné a rychlé záchranné 

akce v tunelu a jeho okolí, který je zpracován pro všechny předpokládané typy 

mimořádných událostí a havárií. 
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Hláska SOS (Emergency box) 

 Stojan nebo nástěnná skříňka s nouzovým telefonem, které se umisťují zpravidla 

mimo dosah provozního hluku v tunelu. 

Hlásky pro tísňové volání (Emergency stations) 

 Technické zařízení, které slouží především k ústnímu spojení s operátorem řídícího 

systému tunelu. Mohou být v provedení kabin SOS nebo hlásek SOS. 

Identifikace nebezpečí (Hazard identification ) 

 Postup rozpoznání nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. 

Integrovaný záchranný systém (Integrated rescue system) 

 Koordinovaný postup hlavních a vedlejších složek při přípravě na MU a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. IZS je upraven zákonem č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších novelizací a prováděcích předpisů. 

Intenzita dopravy (Traffic volume) 

 Roční průměr denní intenzity průjezdu vozidel tunelem, přepočtený pro jeden jízdní 

pruh, přičemž každé motorové vozidlo je počítáno jako jedna jednotka. 

Jednotky požární ochrany (Fire-fighting units) 

 Odborně a takticky připravené a vedené JPO zařazené v plošném pokrytí 

jednotlivých krajů, které v případě vzniku MU v tunelu provádějí záchranné a likvidační 

práce. Jsou vybaveni požární technikou a věcnými prostředky PO ke zdolávání MU. 

Požadavky na JPO upravuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, 

která je provádějícím předpisem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Kabina SOS (Emergency cabin) 

 Uzavřený prostor hlásky nouzového volání, který je rovněž určen k umístění 

dalšího bezpečnostního vybavení. 

Mimořádná událost (Emergency incident) 

Škodlivé působení sil a jevů v tunelu a jeho okolí vyvolané nejčastěji selháním 

lidského faktoru. Tímto pojmem je v DP míněna nebezpečná událost, při které jsou 

ohroženy životy lidí, majetek a funkce infrastruktury tunelu. 

Nástupní plocha (Muster area) 

Zpevněná plocha, zpravidla vyhrazena před portálem tunelu, vně tunelové trouby, 

která slouží k nástupu JPO. 
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Nebezpečí (Hazard) 

 Řada okolností, které mohou způsobit jevy s možnými nežádoucími následky. 

Nebezpečná věc (Hazardous good) 

Nebezpečná látka vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. Únikem 

těchto NV z míst (cisterna, obal), ve kterých se při přepravě nacházejí, např. v důsledku 

nehody, může v tunelu způsobit tragické následky. 

Nouzový chodník (Emergency walkway) 

Komunikační prostor v tunelové troubě vyhrazený pro chůzi osob (účastníku 

provozu a pracovníků provozovatele), který slouží jako nechráněná úniková cesta, jako 

přístupová cesta ke vstupům do záchranných únikových cest, k SOS kabinám, k hydrantům 

požárního vodovodu a zároveň k provádění servisní činnosti. 

Nouzový záliv (Lay-bay) 

 Rozšířený prostor v tunelu pro nouzové odstavení vozidel, který se zřizuje po 

určitých vzdálenostech. 

Osvětlení tunelu (Tunnel lighting) 

 Systém umělého osvětlení komplexu silničního tunelu, který zvyšuje bezpečnost a 

plynulost provozu v tunelu, zabezpečuje odpovídající světelné podmínky k evakuaci osob 

či vozidel z místa ohrožení v tunelové troubě nebo v jiných prostorách komplexu 

silničního tunelu a zajišťuje odpovídající světelné podmínky v technologických prostorech. 

Osvětlení tunelu je zajišťováno osvětlovacími soustavami pro osvětlení tunelových trub, 

pro osvětlení únikových cest, pro osvětlení technologických prostor a pro veřejné osvětlení 

návazných pozemních komunikací a návazných volných prostranství.  

Portál tunelu (Tunnel portal) 

Část tunelu, která z vnějšku ohraničuje tunelovou troubu a utváří vjezdový, 

výjezdový nebo kombinovaný otvor tunelové trouby a prostor kolem něho. 

Provozní dokumentace (Operation documentation) 

Soubor písemných a schválených všeobecně platných základních dokumentů, které 

upravují organizaci, vztahy a činnosti v rámci provozování tunelu, včetně projekční 

dokumentace stavby. 

Riziko (Risk) 

Očekávaný rozsah následků nepříznivých jevů. Zpravidla se vyjadřuje jako součin 

pravděpodobnosti výskytu určitého jevu a jeho nežádoucích následků. 
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Scénář nebezpečí (Hazard scenario) 

Pořadí možných jevů s nežádoucími následky, které mohou nastat při daném 

nebezpečí. 

Spojovací a dorozumívací vybavení (Communication system) 

Zahrnuje prostředky pro bezdrátové spojení složek IZS a složek provozovatele 

tunelu, provozní telefonické spojení, přenos rozhlasového vysílání, umožňující operátoru 

provozovatele vstup do tohoto vysílání, služby operátorů mobilních telefonů a zařízení pro 

provozní ozvučení v komplexu silničního tunelu. 

Systém videodohledu (Video system) 

Zabezpečuje vizuální informace především o dopravních situacích v tunelové 

troubě a před portály. V případě MU poskytuje automaticky prostřednictvím řídicího 

systému vizuální informace o lokalitách, kde jsou mimořádné situace lokalizovány. 

Technické/Technologické vybavení tunelu (Tunnel equipment) 

Technické vybavení komplexu tunelu pozemní komunikace slouží k zajištění 

provozu a ke zvýšení bezpečnosti a ochraně zdraví účastníků provozu i pracovníků 

provozovatele, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a k 

zabezpečení odpovídajících podmínek pro výkon obsluhy a údržby pracovníků 

provozovatele. 

Tunel pozemní komunikace (Road tunnel) 

Liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace (dálnice, silnice, 

nebo místní komunikace). Umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením 

horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí a podobně. Vyznačuje se 

uzavřeným příčným profilem. 

Tunelová trouba (Tunnel tube) 

Část tunelu vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní komunikace. 

Úniková cesta (Escape road) 

Komunikační prostor, který umožňuje evakuaci osob z místa ohrožení v tunelové 

troubě na volné prostranství. Dále umožňuje přístup pro záchranné jednotky do míst 

ohrožení v tunelové troubě. Z hlediska PB se dělí na nechráněné únikové cesty, částečně 

chráněné únikové cesty, chráněné únikové cesty a záchranné cesty. 
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Velín tunelu (Control centre) 

Pracoviště dispečerů vybavené prostředky pro kontrolu a řízení dopravy, včetně 

sledování funkcí technologického zařízení zajišťujících provoz v tunelu. 

Větrání tunelu (Tunnel ventilation) 

Větrání tunelu zajišťuje koncentraci škodlivin v ovzduší tunelu v mezích nejvyšších 

přípustných škodlivin, dobrou viditelnost pro průjezd vozidel odstraněním kouře a prachu, 

řízení rozptylu škodlivin do okolí tunelu s cílem snížení emisního zatížení okolí a snížení 

účinků kouře a tepla při požáru vozidel v tunelu.   

Zásahová cesta (Intervention route) 

 Stanovená trasa v komplexu silničního tunelu, umožňující přístup IZS k místům 

MU a vedení zásahů. [1,7] 
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3 Legislativní rámec ČR v oblasti silniční dopravy  

 V této kapitole uvádím přehled legislativních předpisů, které jsou platné pro oblast 

tunelů na pozemních komunikacích. ČR je povinna se řídit svými právními předpisy a jako 

členská země EU implantovat do nich předpisy vydané evropským společenstvím. Naše 

republika je také členským státem Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí a přeprava těchto látek se musí podle ní řídit. Z důvodu obsáhlosti 

dohody ADR a zásadní souvislostí s tvorbou mé DP je tato samostatně popsána v 

kapitole 9. 

 Vnitrostátních předpisů, které se týkají dopravy na pozemních komunikacích je celá 

řada. Ty musejí zahrnovat i požadavky vydané a schválené evropským společenstvím. 

Vydané předpisy mají zaručit plynulý a bezpečný provoz na pozemních komunikacích 

nejen v ČR ale i v Evropě. 

 Dnem 29. dubna 2004 vešla v platnost směrnice 2004/54/ES o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské dálniční sítě. Její požadavky jsou již 

v dnešní době implementovány v právním řádu naší země a technických předpisech. 

Závěry této směrnice se odráží zejména v normě ČSN 73 7507 „Projektování tunelů 

pozemních komunikací“, TP 98 „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“ 

a v některých bodech i v nařízení vlády č.264/2009Sb., o bezpečnostních požadavcích na 

tunely pozemních komunikací delších než 500 metrů.  

3.1 Právní předpisy v ČR  

 Tunely v naší zemi tvoří důležitou a nedílnou součást silniční infrastruktury. Řidiči 

v nich musí respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu a ostatní povinnosti 

stanovené dopravními zákony a jejími prováděcími předpisy (vyhlášky, nařízení vlády) k 

zajištění bezpečného a plynulého provozu.  

 V ČR doposud nebyla přeprava nebezpečných věcí tunely řešena žádným 

vnitrostátním předpisem. Dnem 1.9.2009 nabylo účinnosti nařízení vlády č.264/2009 Sb., o 

bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delších než 500 metrů. 

Přehled a stručný popis vybraných vnitrostátních předpisů, které se týkají tunelů a 

samotného provozu na pozemních komunikacích uvádím v tabulce 1:  
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Právní předpisy v ČR Popis 
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o 

Evropské dohodě o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných 
věcí (ADR) v aktualizovaném 

znění 13/2009 Sb.m.s. 

 
Vyhláška implantuje dohodu ADR do právního řádu 
ČR. [27]  
 

Zákon č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství, mimo jiné taky směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/54/ES. Upravuje například: 

- kategorizaci pozemních komunikací, podmínky 
užívání a jejich ochranu, 

- práva a povinnosti vlastníků pozemních 
komunikací, 

- výkon státní správy ve věcech pozemních 
komunikací.  

Ukládá povinnosti příslušným správním úřadům za 
účelem zajištění provozní bezpečnosti v tunelech 
delších než 500m, viz § 12a tohoto zákona. [3] 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy 
silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a 
cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a 
povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené 
a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto 
úseku. 
ČÁST III tohoto zákona se týká přepravy nebezpečných 
věcí v silniční dopravě podle dohody ADR. [6] 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích 

(zákon o silničním provozu) ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu 
na pozemních komunikacích. Dále např. upravuje  
pravidla, úpravu a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, řidičské průkazy a vymezuje působnost 
a pravomoc orgánů státní správy a PČR ve věcech 
provozu na pozemních komunikacích. Zakazuje řidičům 
otáčet se a couvat v tunelu a jeho blízkosti, zastavit a 
stát v něm ve vzdálenosti kratší než 15m před nim a za 
ním. 
Pro případ nouzového stání zákon v § 46 ukládá 
řidičům povinnosti při zastavení vozidla v tunelu. [4] 

Nařízení vlády č.264/2009Sb., o 
bezpečnostních požadavcích na 
tunely pozemních komunikací 
delší než 500 metrů ve znění 

pozdějších předpisů 

Zapracovává směrnici 2004/ES/54, upravuje náležitosti 
bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, 
bezpečnostní požadavky na tunel, vzor zprávy o 
mimořádných událostech v tunelu, vymezuje činnost 
pověřeným osobám při koordinaci opatření k zajištění 
bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na odbornou 
kvalifikaci těchto osob. Nařízení vlády obsahuje tyto 
přílohy: 

- příloha č.1 klade minimální bezpečnostní 
požadavky na tunely delší než 500m, 

- příloha č.2 určuje vzor zprávy o MU v tunelu.[5] 
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Technické podmínky MD Popis 

TP 98 Technologické vybavení 
tunelů pozemních komunikací 

 

Stanovují zásady pro návrh a realizaci technologického 
vybavení tunelu pozemní komunikace. Kromě dělení 
technologického vybavení tunelů na jednotlivé systémy, 
uvádí metodiky výpočtů u souborů, které lze exaktně 
spočítat. U ostatních souborů jsou stanoveny základní 
technické požadavky a funkční principy. TP 98 jsou 
základem pro systémově sjednocenou technologií 
tunelů v ČR. Původní technické podmínky vydané v 
roce 1997 byly přepracovány a v roce 2004 se vydala 
nová verze. Podstatněji se v nich mění požadavky na 
bezpečnost a řídicí systémy, což vyplývá, kromě jiného 
i z tragických nehod v alpských tunelech. Do změn v 
nové verzi je zahrnut i pokrok ve vývoji techniky a 
technologií. [11] 

TP 154 Provoz, správa a údržba 
tunelů pozemních komunikací 

 

Dokument zpravovala společnost Eltodo v roce 2002. 
TP 154 stanovují požadavky na správní a provozní 
dokumentaci, zásady bezpečnostní politiky a z ní 
vyplývající požadavky na bezpečnostní vybavení. Dále 
navrhují dopravní opatření při omezování provozu a 
metodiku zpracování dat získávaných v dopravním a 
technologickém systému. V těchto TP je podrobně 
diskutována otázka servisu, údržby a životnosti zařízení.    
[11] 

Česká technická norma Popis 

ČSN 73 7507 projektování tunelů 
pozemních komunikací 

Tato norma je zásadním dokumentem, která platí pro 
projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově 
navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních 
komunikací v ČR. Pro projektování rekonstrukcí a 
modernizaci starých tunelů a nového technického 
vybavení stávajících tunelů platí ustanovení této normy 
v maximálně využitelném rozsahu. Nyní platná 
norma byla vydána v lednu 2006 a nahradila ČSN 73 
7507 ze srpna 1999. Je v ní upřesněno a doplněno 
názvosloví, především z hledisek nových termínů, 
terminologie nových požárních předpisů a termínů z 
oblasti technického vybavení tunelů. [7] 
Norma je doplněna o bezpečnostní kategorie a dána do 
souladu s platnými evropskými předpisy.  

Tab. 1    Stručný popis vybraných předpisů platných pro ČR 

3.2 Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/54/ES 

 V EU se rozlišují se tři základní typy právních předpisů: 

• nařízení; 

• směrnice; 

• rozhodnutí. 



 11

 Směrnice stanovuje základní pravidla, ale nenařizuje jednotlivým členským státům, 

jakým způsobem budou tato pravidla vyjádřena v legislativě jednotlivých zemí (provedena 

do vnitrostátního práva), o které rozhodují vlády jednotlivých zemí samy. [17] 

 Počátky vzniku směrnice evropského parlamentu a rady 2004/54/ES o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě se nacházejí v tzv. Bílé 

knize o dopravě. Tento dokument vydala evropská komise v roce 2001 a měl mnoho cílů, 

které měly zajistit větší bezpečnost na transevropské silniční síti. Jedním z cílů Bílé knihy 

bylo výrazným způsobem zlepšit bezpečnost v silničních tunelech. 

 Hlavním důvodem vzniku směrnice 2004/54/ES byly tragické události, které se 

staly v evropských tunelech. Při těchto nehodách přišlo o život mnoho osob a došlo také k 

rozsáhlým materiálním škodám a k poškození infrastruktury tunelu. Dalším důvodem 

vzniku směrnice byl nejednotný stav vnitrostátních předpisů v jednotlivých členských 

zemích EU. Ty se značně lišily a některé země měly právní předpisy jiné nikoli. Komise 

EU proto chtěla přispět ke zlepšení tunelové bezpečnosti, sjednotit nároky na ní a to jak po 

technické úrovni, tak i samotným způsobem jejich provozování. Navrhla proto minimální 

bezpečnostní požadavky na tunely náležející transevropské dálniční síti. [2]  

Právní předpis EU Popis 

Směrnice 2004/54/ES o 
minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely 
transevropské dálniční sítě 

Směrnice je zaměřena na aspekty stavebního a 
technologického vybavení, provoz a následnou 
bezpečnost tunelů na trans-evropské silniční síti 
delších než 500m. [1] 
Předpis v 19 článcích a třech přílohách stanovuje 
požadavky na provedení tunelů tak, aby byla 
zachována přibližně stejná bezpečnost kdekoli v 
Evropě. Obsah příloh: 

- příloha I stanovuje tunelům bezpečnostní 
opatření, minimální požadavky, opatření 
v infrastruktuře a týkající se provozu.  

- příloha II se týká schvalování projektu, 
bezpečnostní dokumentace tunelu, 
uvedení tunelu do provozu, úprav a 
pravidelných cvičení. 

- příloha III ukládá požadavky na dopravní 
značení tunelů. [9] 

Tab. 2    Stručný popis evropské směrnice 2004/54/ES [9] 
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3.3 Závěr kapitoly  

 Základní legislativní krok pro větší bezpečnost v tunelech stanovila směrnice 

2004/54/ES, která určuje minimální požadavky na tunely a předepisuje bezpečnostní 

pravidla pro oblast tunelů. V současné době platí stav, že evropské tunely jsou bezpečnější, 

než tomu bylo v minulosti, jak je popsáno v bodě 8.1.  

 Všechny členské země EU by měly svými předpisy zajistit bezpečnost v tunelech 

na takové úrovni, aby odpovídaly minimálním požadavkům plynoucích z přijaté směrnice. 

Pozitivem také je, že směrnice klade minimální požadavky a tím zabraňuje zbytečnému a 

velmi nákladnému převybavování tunelů v celé Evropě.  
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4 Dělení tunelů z hlediska platných předpisů a norem 

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na předpisy, které jsou platné pro stanovení a zajištění 

bezpečnosti v tunelech. Faktory ovlivňující bezpečnost v tunelu se dělí z pohledu výbavy 

na stavebně technické a technologické prvky. Jako celek pak systémově zajišťují bezpečný 

a plynulý provoz v tunelech pozemních komunikací. Protože je v platnosti první právní 

předpis zabývající se problematikou tunelů v ČR uvádím na konci této kapitoly požadavky 

plynoucí z nařízení vlády 264/2009Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely 

pozemních komunikací delší než 500 metrů. 

 Základními předpisy z pohledu stavebních konstrukcí a technologického 

vybavování tunelů v ČR je norma ČSN 73 7507 a technické podmínky TP 98. Oba tyto 

technické předpisy obsahují souhrn požadavků a doporučení, které mají zajistit bezpečný 

stav v tunelech a jsou v souladu s požadavky evropské směrnice 2004/54/ES. 

 Norma ČSN 73 7507 se na TP 98 odvolává s tím, že TP 98 řeší technologické a 

technické vybavení tunelu více z pohledů detailů a jsou tedy nezbytným doplňkem této 

normy. Oba tyto technické předpisy jsou jedním z výchozích podkladů, ze kterých jsem 

vycházel při návrhu metodiky. [11] 

4.1 Norma ČSN 73 7507  

 Při návrhu metodiky jsem vycházel zejména z kapitol zabývajících se 

bezpečnostními stavebními úpravami, technickým vybavením tunelů a navrhováním 

tunelové stavby z hlediska PB. Norma stanovuje požadavky na návrh stavebních úprav v 

tunelu podle několika kritérií. Jedním z důležitých kritérií pro rozhodování o realizaci 

bezpečnostních stavebních úprav v tunelu je jeho délka. Dalšími kritérii jsou příčné 

uspořádání tunelu, intenzita a skladba dopravy, způsob dozoru a řízení provozu. 

ČSN 73 7507 dělí tunely podle délky:  

• krátké do 300m; 

• střední od 300m až 1000m; 

• dlouhé přes 1000m. 

 Rozsah bezpečnostních úprav se upřesňuje v bezpečnostní dokumentaci příslušného 

tunelu. Ta sladí stanovené požadavky jednotlivých bezpečnostních úprav tak, aby při 

uvážení místních poměrů a ekonomických dopadů tyto úpravy spolu s technologickým a 

bezpečnostním vybavením tunelu optimálně zajistily bezpečnost provozu i uživatelů 
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pozemní komunikace v tunelu. Základní přehled bezpečnostních stavebních úprav v 

závislosti na délce tunelu je uveden v příloze č. 1 diplomové práce.   

 Norma se zabývá také technickým vybavením tunelů. Technické vybavení tunelu je 

určeno k zabezpečení a podpoře normálního, zvláštního a nouzového režimu provozu 

tunelu. Z hlediska stanovení technického vybavení tunelu se tunely dělí v závislosti na 

délce tunelů a intenzitě dopravy vozidel do bezpečnostních kategorií TA, TB a TC. Více 

informací o technickém vybavení je uvedeno v bodě 4.2. 

 Norma ČSN 73 7507 také klade požadavky na navrhování tunelu z hlediska požární 

bezpečnosti. PB je řešena v projektové dokumentaci v tzv. požárně bezpečnostním řešení 

stavby, které je nedílnou součásti projektové dokumentace každého tunelu. PB se v tunelu 

dosáhne hlavně vhodnými stavebními, technologickými úpravami a organizačně 

provozními opatřeními.  Ty mají zejména zajistit při vzniku MU možnost bezpečného 

úniku osob a přístupu složek IZS, včetně použití jejich technických prostředků. PB v 

tunelu zahrnuje také faktory, které se svou funkcí a konstrukčním řešením výrazně podílejí 

na budoucí bezpečnosti. Jedná se o návrh stavebních úprav tunelu nebo jeho 

technologického vybavení: 

• stavební konstrukce; 

• požární úseky; 

• požární vodovod; 

• přenosné hasicí přístroje; 

• požárně bezpečnostní zařízení; 

• vzduchotechnika; 

• zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky, požární dveře). [7] 

4.1.1 Důležité stavebně bezpečnostní prvky v tunelu   

 Níže uvádím některé z důležitých stavebních úprav v tunelu, které mají zásadní vliv 

na bezpečnost účastníků silniční dopravy v nich. Nejdůležitější roli pro bezpečnost 

účastníků v případě mimořádné situace ohrožující jejich život sehrávají záchranné cesty. 

Právě pomocí nich se mohou dostat do chráněných míst a uniknout tak před nebezpečím, 

které je může připravit o život. 
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• Záchranné cesty 

 Evakuace osob z ohroženého prostoru tunelové trouby se řeší nechráněnou 

únikovou cestou (chodníky), ústící na volné prostranství nebo ke vstupu do záchranné 

cesty v tunelové troubě. Záchranné cesty se vstupy v tunelové troubě umožňují únik 

evakuovaných osob na volné prostranství (chráněné únikové cesty) nebo do sousední 

tunelové trouby prostřednictvím tunelových propojek. 

• Počet tunelových trub 

 Počet tunelových trub nesporně rozhoduje o bezpečnosti provozu v tunelech. 

Dvoutroubní tunely umožňují jednosměrný provoz a z tohoto důvodu jsou bezpečnější než 

tunely jednotroubní. Nevýhodou dvoutroubních provedení tunelů je ovšem jejich cena, 

která je mnohem nákladnější (výstavbou, vybavením a následným provozem). Norma 

doporučuje u tunelů středních a dlouhých dvoutroubní provedení.  

• Požární odolnost stavebních konstrukcí 

 Konstrukční řešení tunelu a použitý stavební materiál musí odolávat účinkům 

požáru, aniž by došlo k porušení její funkce z hlediska požadovaných mezních stavů 

požární odolnosti. [7]  

4.2 Technické podmínky TP 98   

 Technické podmínky stanovují podrobné pokyny pro návrh technologického 

vybavení v tunelech. Typ použitého technologického bezpečnostního vybavení se odvíjí od 

délky tunelu a intenzity dopravy viz obrázek 1. Tunely jsou rozděleny z hlediska 

bezpečnosti do tří kategorií:  

• kategorie TA; 

• kategorie TB; 

• kategorie TC. 
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Obr. 1   Kategorizace tunelů z hlediska bezpečnostního vybavení [11] 

Z kategorizace na obr. 1 lze vyčíst, že TP 98 je platná pro tunely delších než 100m. 

Pro technické vybavení tunelů délky do 100m, tzv. podjezdy, jsou obecně v platnosti 

ustanovení ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů. 

 V tunelech s intenzitou dopravy nižší než 1000 vozidel za den se kategorizují 

tunely pouze podle délky: 

Kategorie TC TB TA 

Délka [m] 100-500 500-3000 3000-10000 

Tab. 3    Kategorizace tunelů při nízké intenzitě dopravy [11] 

Na základě zatřídění tunelu do výše uvedených kategorií TA, TB a TC, se následně 

povinně vybavují technickými prostředky nebo jsou tyto prostředky doporučeny. V případě 

doporučeného vybavení je konečné rozhodnutí dáno analýzou místních podmínek a každé 

řešení je specifické pro daný tunel. Příslušné technické zařízení příslušející k 

bezpečnostnímu vybavení podle kategorie tunelu je uvedeno v příloze 2 diplomové  

práce. [11] 

4.2.1 Bezpečnostní funkce technologického vybavení tunelu  

 Níže uvedená technická zařízení reagují nebo jsou potřebná až v případě, když 

nastane MU (požár), a která nejsou za normálního provozu běžně využívána. Tato zařízení 

musí zcela bezpochybně rozhodovat o dalším průběhu MU a činnost nejdůležitějšího prvku 

v této řadě bezpečnostních zařízení není lehké určit. Hlavně proto, že nikdy nelze předem 

určit, jaký druh nebezpečné situace nastane. Většina uvedených zařízení jsou svým 
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charakterem represivními technickými prostředky, tzn. že jsou potřebné až v případě 

vzniku MU. Je třeba ale upozornit na to, že ne všechny tunely jsou vybaveny těmito 

bezpečnostními faktory. 

• Přenosné hasicí zařízení 

 Tato zařízení mohou rozhodovat o tom, zda se požár rozšíří nebo se pomocí nich v 

počáteční fázi uhasí. Téměř každý požár vznikne jako malé ohnisko, které je snadné uhasit 

v jeho počátcích. Včasný a rychlý zásah je proto nejdůležitější. V každé SOS kabině jsou 

umístěny dva hasicí přístroje práškové 6kg pro hašení motorových vozidel. Při vyjmutí 

hasicího přístroje z držáku dojde automaticky k vyslání varovného hlášení řídicím 

systémem dispečerovi.  

• Systém videodohledu 

 Televizní dohled v tunelu a přilehlých úsecích je důležitou součástí dopravního 

systému a nezbytnou součástí při řešení MU. Umožňuje operátoru dopravy v reálném čase 

pozorovat situaci v tunelu, vyhodnotit ji a včas zareagovat na vzniklou nepříznivou situaci. 

Televizní kamery umístěné vně tunelu jsou vybavené objektivy s proměnnou ohniskovou 

vzdáleností (zoom) pro přiblížení detailu a je možné je libovolně směrovat do prostoru v 

tunelu. Kamery jsou orientovány tak, aby sledovaly provoz po směru jízdy. Operátor 

prostřednictvím tohoto televizního dohledového systému může zpozorovat MU dříve, než 

zareaguje EPS.  

• Systém EPS 

 Pro odhalení požáru v počáteční fázi a pro provedení rychlých návazných 

paralelních kroků má toto zařízení obrovský význam. Ihned předává informace o změně 

normálního stavu v tunelu operátorovi prostřednictvím řídicího systému, případně uvádí 

automaticky do činnosti další technická zařízení (uzavření tunelu, požární větrání), která 

zahájí prvotní zásahové kroky. Zařízení EPS se napojuje také na pult centrální ochrany 

operačního střediska HZS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. 

• Tlačítkové hlásiče požáru 

 Tyto hlásiče jsou umístěné v každé SOS kabině nebo vně na její stěně pro manuální 

hlášení požáru. Tlačítka jsou propojena s řídicím systémem tunelu a dispečinkem 

prostřednictvím ústředny EPS. Zvukový signál z této ústředny upoutá pozornost operátora 

a ten pak na řídícím panelu snadno identifikuje místo, ze kterého byl nouzový signál 

vyslán. Tlačítkové hlásiče požáru se spolu s automatickými hlásiči umísťují i v 

technologických prostorách tunelu. 
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• Automatické hlásiče požáru 

 Nejčastěji se používají spolehlivé liniové hlásiče požáru, které reagují na absolutní 

hodnotu teploty a její vzestup v závislosti na čase. Hlásič je umístěn nad průjezdovým 

prostorem pod stropem tunelové trouby. Výběr hlásičů v dalších prostorech tunelu se volí 

podle charakteru hlídané technologie. 

• Automatická detekce kouře 

 Senzory pro měření průzračnosti mají velký význam pro identifikaci požáru v 

tunelu a často se také využívají i pro kontrolu kvality vzduchu v nich a slouží pro spínání 

proudových ventilátorů. Detektory kouře je nutné je kombinovat vždy s hlásiči požáru, 

neboť v některých případech umožní zjištění požáru dříve, než zareagují senzory teploty. 

• Požární větrání  

 Ventilace v tunelu má rozhodující vliv na průběh požáru po jeho vzniku, bezpečnou 

evakuaci účastníku MU a samotný zásah JPO. Ventilace se dělí na přirozenou a nucenou. 

Nucenou ventilaci pak dále dělíme na podélný a příčný systém větrání v tunelu. 

• Podélný odvod kouře   

 Za běžného provozu probíhá výměna vzduchu ve směru jízdy vozidel u 

jednosměrných i obousměrných tunelů. Výměnu vzduchu zajišťují proudové ventilátory, 

umístěné pod stropem tunelu. 

 Při požáru musí proudění vzduchu probíhat dále ve stejném směru jako před 

vypuknutím požáru. Kouř je vytlačován ve směru jízdy výjezdovým portálem ven. Je- li 

tunel jednosměrný, musí se v nezasažené troubě podélné větrání spustit ve stejném směru 

jako v troubě zasažené. Jinak by mohlo dojít v místě portálu vznikem podtlaku k nasávání 

zplodin do požárem nezasažené trouby. 

• Příčný odvod kouře 

 Při příčném větrání je čerstvý vzduch přiváděn do dopravního prostoru separátním 

distribučním kanálem a kontaminovaný vzduch je odváděn podél tunelu sběrným kanálem 

z dopravního prostředí.   

 Při požáru se ihned odstaví přívod vzduchu do tunelu přes stropní štěrbiny a v místě 

požáru se otevřou minimálně 3 odsávací požární klapky, které jsou v rozteči cca 50 až 

100m. Ostatní klapky se uzavřou. Během nejkratšího času musí být k dispozici celá 

odsávací kapacita vzduchotechnického zařízení v tomto místě. Toto však předpokládá, že 

je místo požáru identifikováno bezprostředně po jeho vzniku pomocí automatického 
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hlásiče požáru. Požární větrání nesmí být odpojeno před příjezdem jednotek HZS a ti musí 

mít možnost během zásahu ovládat ventilační zařízení přímo z dispečerského pracoviště. 

• Požární vodovod 

 Požární vodovod slouží jako trvalý vodní zdroj vody JPO pro případ zásahu. Z 

tohoto důvodu musí být rozvod vody v těchto potrubích pro zimní období zajištěno proti 

zamrznutí. Nejnižší průtok v potrubí se navrhuje 2x20 l/s a při tomto odběru hasící vody 

musí zásoba vody pokrýt dobu nejméně na 1 hodinu. Požární hydranty v tunelových 

troubách se zpravidla nacházejí ve výklencích v ostění vpravo ve směru jízdy v blízkosti 

SOS kabin a na obou stranách tunelových propojek. [11] 

4.3 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 264/2009Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů bylo vydáno a platí jako vůbec první samostatný právní 

předpis v ČR, který se týká takto specifické problematiky s cílem zajistit a zvýšit 

bezpečnost v českých silničních tunelech. Toto nařízení vlády doplňuje zákon 13/1997Sb., 

o pozemních komunikacích a rozpracovává minimální požadavky na tunely, které jsou 

obsažené ve směrnici 2004/54/ES.  

 Zcela novým požadavkem tohoto nařízení je vyhotovení zprávy o MU v tunelu, 

kterou je povinností sepsat v případě vzniku MU. Zpráva o MU obsahuje: 

• popis události (datum, čas, místo, průběh, příčina, následek); 

• popis činnosti zaměstnanců obsluhy správce tunelu, složek IZS a distributora 

elektrické energie; 

• úloha a účinnost bezpečnostních zařízení a opatření; 

• odstraňování následků; 

• vyhodnocení příčin; 

• přijatá opatření; 

• obnovení provozu (datum, čas); 

• zpracovatel (datum, podpis). [5] 
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5 Tunely pozemních komunikací v ČR   

 Reliéf naší krajiny rozhodl o tom, že tunely na pozemních komunikacích, zejména 

ty dálniční nemusí být tak dlouhé jako např. v alpských zemích. To přináší bezesporu 

určité výhody. V porovnání s některými dlouhými evropskými tunely např. známý 

Mont Blanc (11.6km) jsou naše tunely z finančního hlediska méně nákladné jak na 

výstavbu tak i na provozní náklady a také v nich hrozí důsledkem rychlejšího projetí menší 

pravděpodobnost nehody. 

 Se stále se dynamicky rozvíjející dopravní infrastrukturou se tunely do budoucna 

budou stavět nejen na dálniční a silniční síti, ale také ve městech, kde se stávají součástí 

významných městských okruhů. 

 Tunely jsou nedílnou součástí pozemních komunikací, které se podle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dělí na tyto kategorie: 

• dálnice; 

• silnice: dále se dělí: - silnice I. třídy;     

                   - silnice II. třídy; 

                         - silnice III. třídy; 

                          - silnice I. třídy vystavená jako rychlostní silnice; 

• místní komunikace; 

• účelová komunikace. [3] 

 Protože jsou tunely finančně nákladné stavby, nacházejí se v současnosti pouze na 

dálniční síti, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy (městské tunely). Tento fakt 

potvrzuje i tabulka 4. Na místních nebo účelových komunikacích se setkáváme spíše s 

podjezdy, tj. s tunely do 100m délky.   

 U tunelů vykonávají důležitou činnost jejich správci komunikací. Ti zodpovídají za 

bezpečnost uživatelů tunelů, provádějí v tunelech revize, kontrolní prohlídky, běžné 

údržby a opravy. Tunely v ČR spravují různé organizace:  

• dálnice a rychlostní silnice → Ředitelství silnic a dálnic; 

• silnice (kromě rychlostních silnic) → Silniční správní úřady krajů;  

• městské tunely: hl.město Praha→ Technická správa komunikací hl. m. Prahy;  

         Brno → Brněnské komunikace a.s. 
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5.1  Přehled tunelů  

  V ČR stále přibývá zprovozněných silničních tunelů. Odhadem jich je kolem 20. 

Mnoho dalších tunelů je v současnosti ve výstavbě nebo v projektové fázi. V tabulce 4 jsou 

uvedené některé tunely na území ČR, které jsou v provozu nebo ve výstavbě.  

 Název tunelu Délka [m] Druh komunikace 
Klimkovice 1100 D1 

Valík 380 D5 
Libouchec 580 D8 
Panenská 2100 D8 
Liberecký 280 I/35 
Jihlavský 310 I/38 
Hřebeč 360 I/35 

Liberecký 280 I/35 
Husovický 585 Brněnský MO 

Hlinky 300 Brněnský MO 
Strahovský 2000 Pražský MO 

V
 p

ro
vo

zu
 

Mrázovka 1300 Pražský MO 

Prackovice 270 D8 

Radejčín 620 D8 

Trutnov 545 D11 

Zlatá Olešnice 380 D11 

Poříčí 545 D11 

Říčany 300 R1 

Bystrc 1 700 R43 

Pozděchov 485 R49 

Dobrovského 1257 Brněnský MO 

V
e 

vý
st

av
bě

 

Blanka 5500 Pražský MO 

  Tab. 4    Přehled některých tunelů v ČR [14, 15] 

 V ČR je v současnosti nejdelším tunelem na pozemních komunikacích tunel 

Panenská (2100m) a z budovaných tunel Blanka (5500m). Pražský městský tunel Blanka 

bude po uvedení do provozu svou délkou patřit jednoznačně k nejdelšímu tunelu v ČR.  

5.2 Bezpečnost zprovozněných českých tunelů 

 Jak je uvedeno ve směrnici ES 2004/54/ES, bezpečnost v tunelech vyžaduje řadu 

opatření, která se vztahují mimo jiné k prostorovému uspořádání tunelu a jeho konstrukci, 

bezpečnostnímu vybavení včetně dopravního značení, řízení dopravy, výcviku 

záchranných služeb, činnostem při MU, poskytování informací pro uživatele o 
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nejvhodnějším chování v tunelech a lepší komunikaci mezi příslušnými správci tunelů a 

záchrannými složkami IZS. 

 České tunely se dají považovat za velmi bezpečné. Tento stav je mimo jiné dán i 

tím, že ČR patří k zemím, které se z pohledu zajištění bezpečnosti řadí k evropským  

státům s nejpřísnějšími předpisy. Například tunel Panenská je odborníky považován za 

jeden z nejbezpečnějších v celé Evropě. [18] 

 Stupeň bezpečnosti v tunelech ČR znázorňuje i tabulka 5. Uvádí počty různých 

mimořádných situací, které nastaly v uvedených tunelech od doby jejich zprovoznění do 

dubna roku 2009. Správcem těchto dálničních tunelů je ŘSD. 

Tunel 
Název situace v tunelu 

Valík  Panenská Libouchec Klimkovice Celkem 

Zastavení vozidla 50 125 11 7 194 

Člověk nebo skupina lidí 
v tunelové troubě 

30 4 1 13 48 

Výpadek technologie 1 13 0 12 29 

Nehoda 0 6 1 0 8 
Nadměrné vozidlo 0 7 0 0 7 

Poškození technolog. 
zařízení  

0 5 1 0 6 

Zvíře v tunelové troubě 0 0 6 0 6 
Požár 0 1 0 0 1 

Vozidlo v protisměru 0 0 0 0 0 

Živelná pohroma 0 0 0 0 0 

  Tab. 5    Přehled událostí v tunelech ČR od jejich zprovoznění do dubna 2009 [21] 

 Tunely Valík, Panenská a Libouchec byly zprovozněny cca v lednu 2007 a tunel 

Klímkovice v květnu 2008. Z tabulky vyplývá, že se v těchto uvedených pěti tunelech 

došlo od jejich zprovoznění do dubna roku 2009 jen k 8 nehodám. Z technických důvodů 

bylo v tunelu odstaveno 194 vozidel a nastalo 48 případů, kdy do tunelu vstoupily 

nepovolané osoby.  

 Při porovnání statistik prostého počtu nehod v silničních tunelech je zřejmé, že 

počet nehod na 1 km délky je podstatně nižší, než je počet nehod na volných 

komunikacích. To je mimo jiné dáno absencí křižovatek v tunelu, menšímu vlivu počasí na 

jízdní vlastnosti (viditelnost, kluzká vozovka, sníh, námraza) a větší pozorností řidičů. 

Pokud by se ovšem porovnávaly následky nehod, jsou tyto v tunelech daleko horší než 

mimo tunelový objekt. [1] 
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6 Zajištění bezpečnosti v tunelu Panenská 

 Tato kapitola popisuje stavební řešení, včetně bezpečnostních stavebních úprav a 

popis funkce technologického vybavení, které navrhli projektanti pro tunel Panenská. 

Technické vybavení zrealizované stavby přispívá k plynulému a bezpečnému provozu v 

tomto tunelu. Konstrukční řešení také významně snižuje nebezpečí pro řidiče v případě 

nehody nebo požáru v tunelu a umožňuje bezpečný únik účastníků z tunelu na volné 

prostranství. 

 Tunel Panenská se nachází na úseku dálnice D8 Trnice – hranice s Německem. V 

současné době je svou délkou 2100m nejdelším dálničním tunelem zprovozněný v ČR. Při 

návrhu bezpečnostních stavebních úprav a volbě technologického vybavení se museli 

projektanti řídit zejména těmito základními předpisy: 

• ČSN 73 7507 

• TP 98 

• směrnicí 2004/54/ES   

6.1 Bezpečnostní vybavení tunelu Panenská 

 Tunel se skládá ze dvou jednosměrných trub s dvěma jízdními pruhy. Tunelové 

trouby jsou propojeny celkem 10 únikovými vchody pro cestující ve vzdálenosti cca 200m 

mezi sebou. Vzájemné propojky č. 3, 7 slouží navíc pro průjezd malých záchranných 

vozidel a propojka č. 5 slouží pro průjezd velkých záchranných vozidel. Z hlediska možné 

nebezpečné MU, kterou nelze vyloučit splňuje únikové zabezpečení podmínky pro 

úspěšnou evakuaci osob. Jednotlivé prostory (trouba, tunelové propojky, velín, 

technologické prostory) tvoří samostatné požární úseky. Intenzita dopravy a délka tunelu 

Panenská zařazuje tento tunel z hlediska požadavků na technologické vybavení do 

nejpřísnější kategorie TA. 
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Délka tunelu 2100m 
Počet trub tunelu 2 
Západní sklon tunelové trouby 3,22% 

Východní sklon tunelové trouby 3,28% 
Počet jízdních pruhů v troubě 2 

Počet únikových vstupů v troubách 10 
Vzdálenost únikových vstupů od sebe cca 200m 

Předpokládaná intenzita dopravy 12500 voz/den 

Poměr nákladních vozidel 15% 
Maximálně povolená rychlost 80km/hod 

Tab. 6    Základní technická data tunelu Panenská [16] 

 Dále v textu podrobně popisuji vybrané technologické vybavení tunelu Panenská. 

Jejich výčet není kompletní, protože dalšími nezbytnými technologickými zařízeními 

zajišťující chod tunelu, která nepopisuji jsou např. osvětlení tunelu (adaptační, náhradní, 

průjezdní a nouzové), el. zařízení (rozvodny, transformátory, náhradní zdroje el.energie). 

• Větrání tunelu 

 Pro větrání tunelových jednosměrných trub slouží podélné větrání pomocí 

proudových ventilátorů umístěných pod klenbou tunelu. Navržené podélné větrání tunelů 

ve směru jízdy vozidel zajišťuje dodržení požadované koncentrace škodlivin od provozu 

vozidel. Jedná se o oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (Nox) a dodržení průzračnosti v 

tunelu. 

  V případě nehody nebo požáru v jedné z trub se po cca 6-7 minutě, kdy se kouř 

vlivem teploty drží pod klenbou tunelu a udržuje zónu cca 2,5m nad vozovkou 

nezakouřenou (podmínka podélné rychlosti v tunelu menší než 2 m/s), se automaticky 

spustí kompletní větrací zařízení v příslušné tunelové troubě. Ventilátory se spouští 

postupně od výjezdového portálu směrem k vjezdovému portálu. Čerstvý vzduch proudí 

proti směru úniku cestujících. Cestující za nehodou vyjedou z tunelu svými vozidly. V 

druhé nezasažené tunelové troubě se větrání zreverzuje, aby směr proudění vzduchu byl 

stejný jako u trouby s požárem vozidla. V reverzním směru se spustí celkem 4ks 

ventilátorů na začátku tunelu ve směru proudění (reverzní směr) a 2ks ventilátorů na 

druhém konci tunelu proti směru proudění (hlavní směr), aby v tunelové troubě ventilátory 

vytvořily přetlak a aby se zamezilo přisávání kouře vyfukovaného z portálu zasaženého 

tunelu. Dále se spustí větrání tunelových propojek. Účelem větrání je zajistit únik 

cestujících do nezakouřeného tunelu přes propojky nebo přes portál do venkovního 

prostoru. Požární větrání je dimenzováno podle TP 98 na normový požár 30MW a 
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ventilátory musí zajistit provoz při teplotě 400°C po dobu 90min. Ovládání 

vzduchotechnického zařízení pro větrání tunelu je možné z řídicího systému tunelu a 

místně z příslušných rozváděčů. 

 

Obr. 2   Proudové ventilátory pod klenbou tunelu Panenská [16] 

• Elektrická požární signalizace 

 Jedním z nejdůležitějších technickým opatřením je v tomto tunelu napojení jeho 

hlídání na systém EPS. EPS obsahuje ústřednu, požární čidla v technologických 

prostorech, požární tlačítka umístěné v portálových objektech, požární liniové hlásiče 

včetně kabelového propojení. Ústředny EPS jsou napojeny na řídicí systém tunelu a 

přímou komunikační linkou na pult požární ochrany a další složky IZS. Na základě 

vyhodnocení signálů z EPS jsou řízeny následující zařízení: 

- nouzové osvětlení 

- požární větrání 

- dopravní značení 

- kamerový systém 

- evakuační rozhlas 

- radiové spojení 

• Systém tísňového volání 

 Kabiny SOS jsou v tunelu Panenská rozmístěny ve vzdálenosti max. 150m od sebe. 

Základním požadavkem na systém SOS je zajištění možnosti neverbální tísňovou 

signalizaci stlačením příslušného tlačítka (lékařská pomoc, policie, požár, závada na 

vozidle). Dále je zde možnost verbální komunikace s dispečerem policie. Uvnitř SOS 

kabiny jsou umístěny pomůcky a prostředky první pomoci (vyprošťovací nástroje, hasicí 

přístroje a lékárnička). 
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Obr. 3   SOS skříň v tunelu Panenská [16] 

• Uzavřený televizní okruh 

 Videodohled je řešen samostatným uzavřeným televizním okruhem, který slouží 

pro dohled dispečerů policie a technicko provozní správy tunelu nad provozem v tunelu. V 

rámci televizního okruhu je také řešena automatická videodetekce specifických dopravních 

stavů. Ústředna televizního dohledu, včetně systému automatické videodetekce, je 

umístěna v portálovém objektu a je propojená s řídicím systémem tunelu. Umístění kamer 

zajišťuje snímání celého tunelu s detailním pohledem na okolí SOS kabin, vstupy a vnitřní 

prostory záchranných cest. Videodohled slouží dopravnímu dispečerovi k dozoru nad 

dopravou v tunelu a umožňuje včas reagovat na vzniklou MU v tunelu i před tunelovými 

portály. Automatická videodetekce dále zefektivňuje práci dopravního dispečera a v 

případě mimořádného selhání lidského faktoru zajišťuje automatickou reakci na 

detekovaný mimořádný stav v tunelu včetně požáru vozidla. 

• Rádiové spojení 

 Bezdrátové (rádiové) spojení zajišťuje šíření rádiového signálu uvnitř tunelu pro 

vybrané uživatele: 

- středisko správy a údržby dálnice; 

- HZS; 

- služba rychlé lékařské pomoci; 

- PČR; 

- Služby mobilních operátorů; 

- Místní FM rádio s dopravním zpravodajstvím. 
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• Evakuační rozhlas 

 V případě MU v tunelu je možné informovat řidiče prostřednictvím evakuačního 

rozhlasu. Jde o rozvod nízkofrekvenčního signálu mezi ústřednou a reproduktory 

umístěnými v tunelu a v únikových chodbách. Rozhlas umožňuje vstup s určenými 

prioritami dispečerů (policie, dopravní dispečer, velitel zásahu). 

• Světelná a dopravní signalizace 

 Doprava v tunelu Panenská je řízená proměnnými dopravními značkami. Tyto 

značky jsou použité pro řízení dopravy v jednotlivých dopravních pruzích. Pro uzavření 

vjezdu do tunelu jsou použité dvoukomorové návěstidla světelného signalizačního zařízení. 

Proměnné dopravní značky jsou ovládané povelovými signály z řídicího systému dopravy 

tunelu na základě řídicích algoritmů. 

• Dopravní značení 

 Dopravní značení obsahuje pevné a proměnné dopravní značení včetně světelné 

dopravní signalizace a to v tunelu i na přilehlých úsecích dálnice. Před vjezdem do tunelu 

jsou čtyři portálové konstrukce s proměnným dopravním značením, které umožňují 

například postupné snížení rychlosti vozidel až na rychlost, kdy je možné vozidla zastavit 

červeným návěstidlem. Dále slouží pro přenos informací řidičům o MU v tunelu. 

• Kontrola výšky vozidel 

 Měření výšky vozidel je na obou stranách dálnice v dostatečné vzdálenosti od 

portálu tunelu, aby bylo možné nadměrné vozidlo zastavit. Pro snímání je použitý detektor 

na principu infrazávory v kombinaci s indukčním dopravním detektorem. Signál z 

infrazávory je přenášený do procesních stanic řídicím systémem, který aktivuje proměnné 

dopravní značení před tunelem. Řídicí systém zároveň předá zprávu na dispečink. [16] 

6.2 Připravenost tunelu Panenská na mimořádnou událost   

 Toto výše uvedené moderní technologické zařízení zabezpečuje plynulý a bezpečný 

provoz tunelem Panenská a je řízeno z velínu. Z velínu lze řídit dopravu a potřebná 

technologická zařízení v případě vzniklé nehody. V obou troubách se nachází celkem 300 

videokamer, které zajišťují nepřetržitý monitoring situace pro dispečery a v případě že 

nastane MU, jsou o jejím vzniku ihned informováni. Dispečeři jsou speciálně školeni a 

pravidelně přezkušováni, jejich výcvik a trénink je nedílnou součástí bezpečnostního 

systému celého tunelu. 
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 V případě že nastane MU v tunelu, jsou v dojezdovém čase k dispozici složky IZS, 

které podle povahy MU provádějí potřebné zásahové kroky. U výjezdů z tunelu je 

vyhrazené místo pro případné přistání vrtulníku záchranné služby. Kromě trvalé služby, 

která dohlíží nad bezpečnostní situací v tunelu, je také v pohotovostním stavu hlídka 

dálničního oddělení PČR, která má dohled nad celým tunelovým objektem z hlediska 

dopravní situace a může v případě potřeby zasáhnout do provozu (např. v případě příjezdu 

příliš vysokého kamionu, opilého řidiče). Kromě dopravních přestupků může taky řešit 

případnou majetkovou trestní činnost páchanou na trase dálnice a v tunelu. [18] 
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7 Přeprava nebezpečných nákladů tunely 

 V dnešní vyspělé době se dennodenně převážejí po silnici NV na předem určená 

místa (firmy, chemické závody, benzinové pumpy). Při jejich přepravě je potřebné 

především zajistit maximální bezpečnost nebezpečného nákladu. Dobře zajištěný náklad 

ovšem není zárukou, že nenastane nehoda a náklad se nevymkne kontrole.  

 Nehoda s přítomností NV představuje pro tunel daleko větší riziko než na volné 

komunikaci, protože následky takových havárií způsobí obvykle daleko větší škody včetně 

obětí na životech. Proto se stále navrhují nová opatření, která mají za úkol snižovat 

možnost vzniku MU v tunelu i mimo něj. Legislativně tyto pravidla uvádí dohoda ADR, 

viz kapitola 9. V současné době lze podle této dohody tunely a účastníky silniční dopravy 

chránit tím, že se v nich omezí nebo zcela zakáže přeprava NV.   

7.1 Rizika spojená se způsobem přepravy nebezpečných věcí 

 Jakýkoliv únik NV ze silničních dopravních prostředků může mít za následek v 

tunelu vznik závažné MU, která může mít až katastrofické rozměry. Bezpečnost přepravy 

NV ovlivňuje celá řada faktorů a také způsob jejího provedení. Přepravu NV můžeme 

realizovat dvojím způsobem: 

• legálním způsobem 

 Přeprava vykonávaná společnostmi s proškoleným personálem, řádně zajištěným 

nákladem a s označenými vozidly, které se řídí body z pravidel dohody ADR, které se na 

ně vztahují sice nevylučuje vznik MU, ale značně její vznik snižuje. I když je tato legální 

přeprava NV všestranně s odbornou péči zabezpečená, mohou se i tu vyskytnout určitá 

rizika vzniku nehody přepravních vozidel. Nehody mohou být způsobeny jak selháním 

lidského faktoru, poruchou techniky nebo jinými faktory. [1] 

• nelegálním způsobem 

 Největším nebezpečím přepravy je snaha o její přísné utajení ze strany osob, které ji 

provádějí. V konečných důsledcích, které mohou nastat je to velmi nezodpovědný čin. V 

případě nehody mohou způsobit nebezpečné vlastnosti nákladu nečekané ohrožení 

účastníků silničního provozu, majetku, ale také záchranných složek IZS, které havárii 

likvidují. Pokud JPO nebudou u zásahu očekávat výskyt nebezpečného nákladu, hrozí jím 

velké nebezpečí (nepřipravenost hasičů, špatná taktika zásahu). Nelegální přeprava by 

proto měla být v případě zjištění tvrdě postihována. 
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 U obou dvou těchto způsobu přeprav se jedná o vznik nahodilých situací, které 

nelze dopředu odhadnout nebo plánovat. V současnosti nelze taky vyloučit provedení 

teroristického útoku proti tunelům. 

7.2 Přeprava NV tunely pozemních komunikací v ČR 

 V současnosti v ČR probíhá přeprava NV dálničními tunely bez omezení v  

souladu s dohodou ADR. Výjimku tvoří některé městské tunely (viz níže), které jsou 

označeny zákazovou značkou B18. Dále pak také přeprava radioaktivních látek, která je 

řešena vlastním předpisem, který schvaluje úřad jaderné bezpečnosti.  

 Doposud nebyla v naší zemi zaznamenána v tunelu žádná nehoda přepravního 

prostředku přepravujícího NV. Toto můžeme přičíst kvalitě zabezpečených tunelů a také 

tomu, že tunelů na území ČR není mnoho (kolem 20) a jejich délka je poměrně krátká. 

Nejdelší zprovozněný tunel v naší zemi Panenská je dlouhý cca 2100m. Pokud jede 

dopravní prostředek maximálně povolenou rychlostí 80km/hod projede tunel přibližně za 

minutu a půl. Při porovnání s tunelem např. Mont Blanc na Francouzko-Italské hranici, 

který je dlouhý 11,6km, projede dopravní prostředek při stejné rychlosti skoro za devět 

minut. Čas průjezdu tunelem hraje určitě důležitou roli v četnosti havárií v nich, jak po 

stránce možných poruch, zdravotních komplikací řidičů a podobně. To ovšem v žádném 

případě nevylučuje v ČR možnost vzniku nehody v tunelech během převozu NV.  

7.2.1 Informace o přepravě NV v tunelech města Brna a Prahy 

 ČR je rozlohou i počtem obyvatel poměrně malým evropským státem, a přesto u 

nás neplatí jednotná pravidla při řešení městských tunelových problematik. Odlišná 

pravidla pro přepravu NV platí v městských tunelech Brno a hlavním městě Praze. V 

Brněnských městských tunelech není přeprava nebezpečných nákladů jakéhokoliv druhu 

nijak omezena, tzn. je povolena. V pražských městských tunelech platí naopak zákaz 

převozu všech NV. Tyto tunely jsou označeny univerzální dopravní zákazovou značkou 

B18, viz obrázek 4. MHMP toto odůvodňuje tím, že označení navrhl projektant tunelu z 

důvodu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na základě jednání s HZS a 

PČR. Přestože pražské městské tunely (Strahovský tunel, Mrázovka) jsou složeny ze  

dvou trub a jsou vybaveny moderním řídicím systémem včetně všech potřebných 

bezpečnostních zařízení je v nich převoz NV zakázán. Při návrhu a následném schvalování 

byl totiž brán zřetel hlavně na skutečnost, že pro většinu městských tunelů v Praze existují 

objízdné trasy.  
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 Rozlišná pravidla přepravy NV těmito městskými tunely jsou dány také tím, že 

správu tunelů v Praze a v Brně vykonávají dvě odlišné organizace. Přístup by měl být 

jednotný. Jistě na území Brna se najdou také náhradní objízdné trasy, ale přesto je převoz 

NV nimi povolen.  

 V problematice přepravy NV tunely má zcela jistě největší a zásadní význam 

stanovisko HZS příslušného kraje, v němž se tunelová stavba nachází nebo do budoucna 

nacházet bude, protože právě na JPO bude vždy ležet tíha odpovědnosti za úspěšné 

zvládnutí jakékoliv dopravní nehody či jiné MU, která může v tunelu nastat. [19, 20] 

 

 

Obr. 4   Značení pražských tunelů zákazovou značkou B18 [26] 

7.3 Metoda rozhodování o trase přepravy NV 

 Jedním z požadavků směrnice 2004/54/ES je také vypracování analýzy rizik před 

tím, než jsou stanovena omezení a požadavky týkající se přepravy nebezpečných nákladů 

tunelem. Pro hodnocení rizik, které mohou vzniknout provozem vozidel NV v tunelu nebo 

zda vůbec nebo jaká kategorie nebezpečných nákladů bude v něm povolena převážet, se 

používá výpočetní program QRAM (quantitative risk assessment model). Program 

vytvořila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci se 

Světovou silniční asociaci WRA (PIARC) a ten umožňuje objektivně a kvantifikovaně 

posoudit a vyhodnotit rizika, které by mohly v budoucnu potencionálně vzniknout. 

7.3.1 Hodnocení rizik pomocí QRAM 

 Mezinárodně zpracovaný softwarový program umožňuje kvantifikaci rizik 

spojených s přepravou nebezpečných nákladů silničními tunely. Program se používá pro 

podporu při rozhodování o povolení nebo vyloučení průjezdu vozidel s nebezpečným 

nákladem tunely. Pomocí tohoto programu se mohou porovnat rizika nejen samotného 

tunelu dle zadaných kritérií, ale i porovnání rizik celé dopravní cesty s využitím průjezdu 
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přes tunely nebo navrženou objízdnou trasou. Program hodnotí následky způsobené 

převozem nebezpečného zboží (požár, únik nebezpečného nákladu, výbuch), nehodnotí ale 

následky srážky vozidel. 

 Posoudit možná existující rizika znamená uvažovat o všech možných typech 

nebezpečných nákladů, zahrnout různé varianty meteorologických podmínek, všechny typy 

nehod které mohou nastat, vzdálenost mezi vozidly, velikost nákladu a mnohé další 

skutečnosti. Jelikož v praxi není možné uvažovat všechny možné okolnosti, musí být 

použita pro výpočet určitá zjednodušení. [1, 25] 

 QRAM model obsahuje pro všechny nebezpečné náklady tyto typické scénáře:  

Scénář Popis scénáře 
1. Požár nákladního vozidla bez nebezpečného nákladu (20MW) 
2. Požár nákladního vozidla bez nebezpečného nákladu (100MW) 
3. Výbuch expandujících par (BLEVE) vroucího LPG v tlakových láhvích 
4. Vznícení motorového benzínu v nádrži 
5. Výbuch par motorového benzínu v nádrži 
6. Únik chlóru z nádrže 
7. Únik expandujících par vroucího LPG v nádrži 
8. Výbuch par LPG v nádrži 
9. Vznícení LPG v nádrži 
10. Únik amoniaku z nádrže 
11. Únik akrolejnu z nádrže 
12. Únik akrolejnu z tlakových láhví 
13. Výbuch expandujících par vroucího CO2 v nádrži (bez toxických následků) 

Tab. 7    Scénáře hodnocené metodou QRAM [1] 

7.4 Automatická identifikace vozidel ADR 

 Aby bylo možné průjezdy vozidel v tunelu přepravující nebezpečné látky účinně 

sledovat, je nutné, aby vozidla označená dle ADR šla automaticky identifikovat, aby byla k 

dispozici stále informace o jejich pozici, ale hlavně aby byla známa informace o obsahu 

přepravovaného nebezpečného nákladu. 

 V současnosti lze tunely vybavit technologickým vybavením, které umí 

identifikovat nebezpečné náklady a podat o nich zprávu na příslušná místa. Požadované 

informace může poskytnout speciální videodetekční modul, který pracuje na obdobném 

principu jako automatická detekce registračních značek. Tento modul poskytuje 

operátorovi tunelu informace o přítomnosti vozidla s nebezpečným nákladem a o druhu 

nákladu, který vjíždí do tunelu. V případě nehody v tunelu pak mohou být přijata rychle 
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vhodná a účinná opatření, protože složky IZS jsou detailně informovány o druhu a 

vlastnostech převažovaného nákladu. [1] 

 Pokud se tunely vybaví tímto technickým prostředkem, dojde k dalšímu zvýšení 

bezpečnosti při přepravě NV a také získáme lepší přehled o počtu a druhu NV, které se 

tunely přepravují. 
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8 Mimořádné události v tunelech 

 V tunelech mohou nastat MU, které svým charakteristickým nebezpečím ohrozí na 

zdraví či životě účastníky nacházející se v této dopravní stavbě. Již samotný vjezd běžného 

dopravního prostředku (osobní automobil, autobus, kamion) do tunelu představuje riziko 

vzniku MU. Nádrže vozidel obsahují nebezpečné látky (benzín, nafta, LPG) a v případě 

úniku a iniciace těchto látek mohou nastat tragické následky. Z tohoto důvodu není nikdy 

možné stoprocentně vyloučit vznik požáru nebo výbuchu v tunelu. 

 Obecně riziko vzniku havarijních situací, které mohou mít katastrofické následky, 

musíme snižovat vhodným chováním při jeho průjezdu. Dopady na zdraví účastníků 

mohou být zvlášť nebezpečné, pokud by se jednalo o MU s nebezpečným nákladem. Vznik 

potenciálních nebezpečných následků se stupňuje, pokud je v tunelu povolena přeprava 

NV. Pokud se dostane nebezpečný náklad mimo určený přepravní prostor v dopravním 

prostředku, většinou nastanou velké komplikace, mnohdy s tragickými následky. 

 V tunelech mohou nastat různá nebezpečí, která lze dělit podle některých shodných 

znaků, které mají podstatný vliv na průběh a konečné následky mimořádné události: 

• MU bez nebezpečné látky (smrtelné dopravní nehody, řetězové nehody); 

• MU s nebezpečnou látkou.  

 Každá vzniklá MU bude mít specifický postup a průběh řešení záchrannými 

složkami IZS. V případě MU s výskytem nebezpečné látky se bude pochopitelně jednat o 

zásahy, které můžeme zařadit mezi nejnebezpečnější a nejnáročnější, které mohou v tunelu 

pro IZS nastat.  

8.1 Tragické nehody v minulosti   

 O tom že nebezpečí v tunelech hrozí a nesmíme ho podcenit, nás již přesvědčily 

tragické nehody, které nastaly v minulosti. Některé z nich jsem uvedl a v krátkosti popsal v 

tabulce 8. 
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Rok Místo MU Druh MU Následek MU 

2006 Viamala : Švýcarsko 
Kolize autobusu s 
osobním vozem. 

6 mrtvých a 6 
zraněných osob. 

2003 Gotthard : Rakousko 
Nehoda nákladního 
automobilu s osobním. 

1 mrtvý a 4 vážně 
zranění 

2001 Guldorgsund : Dánsko 
Srážka kamionu s osob. 
vozem, bez vzniku požáru 

Zemřelo 5 osob a 9 
jich bylo zraněno. 

2001 Kärnten : Rakousko 
Nehoda autobusu, bez 
vzniku požáru. 

24 osob zraněno 
z toho někteří vážně. 

2001 Gotthard : Rakousko 
Požár dvou nákladních 
vozidel 

Zemřelo 11 osob 

2001 Helbersberg : Rakousko 
Hromadná srážka, bez 
vzniku požáru. 

Přišli o život 2 lidé a 
10 bylo zraněno. 

1999 Tauern: Rakousko Srážka osobního auta s 
kamionem → požár 

 Zemřelo 12 osob 

 1999 
Mont Blanc : 
Francie/Itálie 

Požár kamionu převážející 
mouku a margarín. 

O život přišlo 39 osob 

1996 Palermo : Itálie 
Výbuch cisterny a 
následný vznik požáru. 

Zemřelo 5 osob a 22 
jich bylo zraněno.  

1982 Salang : Afghanistán 
Srážka auta s cisternou, 
následoval výbuch. 

Udusilo se a uhořelo 
700-2000 osob. 

Tab. 8    Přehled některých tragických událostí v evropských tunelech [24]  

 Mezi nejtragičtější událost v evropských tunelech se považuje požár v tunelu  

Mont Blanc, při kterém došlo k tak rozsáhlému poškození tubusu tunelu, že musel být 

uzavřen na dobu téměř 3 let. 

8.2 Požár v tunelu 

 Požár motorových vozidel je typický svým rychlým šířením spojeným s uvolněním 

vysokých hodnot tepelných parametrů (tepelný výkon, hustota tepelného toku, teplota) a 

produkcí velkého množství toxických zplodin. U požáru, který vznikne v tunelu, jsou vždy 

přítomni účastníci MU. Aby tito nebyli vystaveni účinkům požáru, musí co nejrychleji a 

nejbezpečněji opustit tunel.    

 Pravděpodobnost vzniku požáru způsobeného mechanickou závadou 

(brzdy, pneumatiky, přívod paliva, přehřátý motor) nebo elektrickou závadou na vozidle 

(zkrat) je v tunelu stejná jako na otevřené komunikaci. K tomu dále přibývá možnost 

vzniku požáru při vzájemném střetu vozidel. Při vzniku požáru v tunelu je situace daleko 

závažnější vzhledem: 
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• k omezenému a uzavřenému prostoru; 

• k přítomnosti vznikajících toxických a pro člověka nedýchatelných zplodin 

hoření; 

• prudký nárůst teploty nad 1000 °C; 

• zranění účastníků nehody; 

• panika mezi účastníky nehody. [11] 

 Dojde-li v tunelu k požáru s NV (např.hořlavé kapaliny), nastane tzv. velký požár. 

Závažnost následků vždy závisí od rozsahu havárie, geometrického uspořádání tunelu, 

hustoty dopravy a technického vybavení a může se pohybovat od minimálních škod až po 

větší počet obětí a závažného poškození tunelu. [1] 

8.2.1 Tepelné účinky při požáru  

 Důležitým fyzikálním parametrem při požáru jsou hodnoty vyzářeného tepelného 

výkonu. Hodnoty jsou proměnlivé podle druhu hořícího vozidla. V praxi jsou tyto hodnoty 

používány při návrhu požárního větrání. V tabulce 9 jsou k tepelným výkonům také 

přiřazené přibližná množství vznikajících zplodin hoření: 

Druh vozidla 
Vyzářený 

tepelný výkon 
v [MW] 

Průtokové 
množství zplodin 

[m3/s] 
1 osobní vůz 5 20 

2 - 3 osobní vozy nebo 
osobní mikrobus 

8 -15 30 

1 dodávka (malý 
městský autobus) 

15 - 20 50 

1 autobus nebo městský 
autobus bez NV 

20 - 30 60 - 80 

1 těžký nákladní vůz 100 200 
1 cisterna s benzínem 200 - 300 300 

Tab. 9    Vyzářený tepelný výkon a množství vzniklých zplodin při požáru [11] 

 Z tabulky vyplývá, že odhadovaný vyzářený tepelný výkon jednoho osobního 

automobilu má hodnotu 5MW (menší požár), pokud však hoří nákladní vozidlo bez 

nebezpečného nákladu, pohybuje se tepelný výkon kolem 100MW. V případě požáru 

cisterny s nebezpečným benzínem dosahuje tepelný výkon hodnot až 300MW a vzniká při 

tom velké množství kouřových zplodin. Požár cisterny s benzínem je příklad tzv. velkého 

požáru. Pro takto velké požáry se nenavrhuje projekčně stavební ani technologické řešení 

tunelů a škody vzniklé požárem mohou být pouze omezovány (speciální technikou). [1] 
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 Téměř vždy jsou v nějaké formě účastníky požáru také lidé. Jedná se o řidiče, 

spolujezdce, cestující v autobusech, záchranáře a podobně. Působí-li teplo na jejich kůži, 

pokožka se postupně nahřívá a při její teplotě cca 45°C je překročen práh bolesti. Pokud 

pokračuje tepelné působení i nadále, dochází k popáleninám ve stále nebezpečnější formě. 

Přípustná hodnota hustoty tepelného toku je při krátkodobém působení 1050W/m2, při 

působení dlouhodobém 540W/m2. Pro hasiče v zásahovém obleku jsou kritické toky 

udávány v rozmezí 12 600W/m2 – 12 800W/m2. [13] 

Hustota tepelného 
toku [W/m 2] 

Pozorovaný účinek 

6 400 Bolest po 8 s 
10 400 Bolest po 3 s 
16 000 Puchýře na kůži po 5 s 

Tab. 10   Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na pocitu osob [13]  

8.2.2 Teplota při požáru 

 Dalším fyzikálním parametrem požáru je teplota. Jak je vidět z tabulky 11, hodnoty 

teplot jsou vysoké i ve vzdálených částech od pásma hoření v tunelu. To je dáno 

uzavřeným příčným profilem tunelu. Vysoká teplota v místě hoření bude mít velký vliv na 

případné další postupné zapalování vedle stojících vozidel a rozšiřování požáru  

(např. 50metrů od místa hoření osobního automobilu je teplota okolo 250°C). 

Osobní 
vozidlo 

Nákladní 
vozidlo 

Cisterna s 
PHM Vzdálenost 

[m] 
Teplota [°C] 

Místo hoření 600 900 1300 
50 250 600 700 
100 150 300 400 
200 100 200 300 

Tab. 11   Rozložení teploty při požáru v tunelu [11] 

8.2.3 Vývin zplodin hoření 

 Při hoření vznikají zplodiny, které jsou nedýchatelné a často obsahují toxické látky, 

které jsou jedovaté a v případě vdechnutí osobami mohou vyvolat jejich bezvědomí nebo i 

smrt. Největší nebezpečí hrozí při zvyšující se koncentrací některých zplodin ve vzduchu. 

Nebezpečnými a jedovatými zplodinami pro osoby v tunelu jsou zejména HCN, CO a CO2.  
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Vývoj CO2 a CO při požáru je uveden v tabulce 12. 

Vývoj plynu v kg/s 
Druh vozidla 

CO2 CO 
Osobní dodávkový vůz 0,4 - 0,9 0,02 - 0,046 

Autobus 1,5 - 2,5 0,077 - 0,128 
Těžký nákladní vůz 6 - 14 0,306 - 0,714 

Tab. 12   Vývoj toxických plynů při požáru během experimentů projektu Eureka [1] 

  Velmi významným faktorem ovlivňujícím možnost úniku osob z tunelu je šíření 

kouře, které je pro ně ve většině případů daleko nebezpečnější než přímé ohrožení 

tepelnými účinky. Rozhodující vliv na šíření kouře při požáru má v tunelu požární větrání. 

8.3 Výbuch a únik toxických látek 

 Níže uvedené nebezpečné jevy MU v tunelech mohou nastat pouze při přepravě NV 

a na rozdíl od požáru vycházejí níže uvedené nebezpečné jevy z obecných teorií. Hlavní 

důsledky výbuchu a úniku toxických látek lze charakterizovat takto: 

Velké výbuchy: rozlišují se dvě úrovně velkých výbuchů. 

• velmi velký výbuch, exploze plného nákladu LPG ohřátého požárem 

„BLEVE” (boiling liquid vapour explosion)- exploze je doprovázená 

výskytem ohnivé koule (fire ball), kterou také nazýváme horká BLEVE. 

Podobné následky mohou mít i jiné výbuchy.  

• velký výbuch, exploze celého nákladu nehořlavého stlačeného plynu ohřátého 

požárem. V tomto případě bez výskytu ohnivé koule, tzv. studena BLEVE. 

 Velmi velký výbuch usmrtí většinou všechny osoby nacházející se v celém tunelu 

nebo v jeho značné části a způsobí vážné poškození na vybavení tunelu a jeho konstrukci 

Důsledky velkého výbuchu jsou omezenější od prvního typu výbuchu, především pokud 

jde o poškození konstrukce tunelu. Obecně nejsou známy možnosti, jak by se daly zmírnit 

důsledky těchto výbuchů. 

Velké úniky toxických látek: 

 Tyto úniky mohou být způsobeny proděravěním nádrže cisteren s toxickým plynem 

nebo těkavou toxickou kapalinou. V tomto případě s největší pravděpodobností dojde k 

usmrcení všech osob, které se nacházejí se v blízkosti úniku látky a v zóně, kam se látka 

dostane působením větrání. Větrání bude hrát při úniku toxických látek rozhodující roli. 

Záležet ovšem bude především na druhu uniklé toxické látky a její fyzikálně chemických 
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vlastnostech. Měrná hmotnost rozhodne, zda se jedovaté nebezpečné plyny nebo páry 

kapalin budou šířit pod klenbou tunelu nebo se budou zdržovat při zemi. [1]  

 Příkladem nebezpečné toxické látky je kyanovodík (UN 1051). Toxickými účinky 

je hodnocena jako extrémně nebezpečná. Pouhé vdechnutí může znamenat pro osoby 

smrtelné následky. Tato NV je nebezpečná i z jiného pohledu, je totiž extrémně hořlavá a 

navíc v určitých koncentracích ve směsi se vzduchem vytváří výbušné koncentrace. [8] 

8.4 Lidské chování 

 MU v tunelech nejsme schopni zcela zabránit, ale můžeme je částečně eliminovat. 

Hlavním rizikovým činitelem nehod v tunelu je totiž sám člověk. Jeho přispěním vzniká 

neuvěřitelných 90-95% všech nehod. V tunelu se řidiči nechovají tak jistě jako mimo tunel 

a často řídí křečovitě, někteří mají i psychické potíže, protože jsou ve stísněném prostoru a 

někteří trpí i klaustrofobií. Právě na základě těchto změn v chování se řidiči při jízdě v 

tunelu snaží více koncentrovat a věnují jízdě daleko větší pozornost. Přestože v tunelech 

vzniká mnohem méně nehod než na otevřených silnicích, bývají často i tyto malé nehody v 

konečném důsledku daleko nebezpečnější. [18] 

 Bezpečnost v tunelu můžeme hlavně ovlivnit: 

• vhodnou stavební úpravou a technologickým vybavením; 

• lidským chováním. 

 Požadavky na stavební úpravy a vybavení tunelů jsou v současnosti ve většině 

případech splněny. Finanční náklady na splnění všech bezpečnostních požadavků jsou 

obrovské a stále nemohou zaručit účastníkům silniční dopravy absolutní bezpečnost. Ta se 

zaručit nedá nikdy, protože ani technika není stoprocentní a bezchybná a na druhé straně je 

zde člověk se svým těžko se ovlivňujícím lidským chováním. Lze samozřejmě zpřísnit 

vydávání řídících oprávnění, zavést častější psychotesty pro řidiče s povolání, zavést 

častější kontroly na silnicích, zpřísnit postihy. Takto se dá ale ovlivnit lidské chování 

pouze krátkodobě. Pocit vlastní zodpovědností a ohleduplnosti se však musí vychovávat 

podstatně déle a každý řidič se s ním musí ztotožnit. Pak můžeme očekávat snížení počtu 

havárií a méně bezohledného jednání na silnicích. Do této doby budou na řidiče působit: 

• informační kampaně upozorňující řidiče na správné chování v tunelech; 

• proměnlivé tabule s informacemi o aktuálním stavu provozu, rychlosti; 

• billboardy kolem cest se smrtelnými událostmi, aby je přiměly k zamyšlení; 

• dozory PČR (kontroly, vysoké pokuty). 
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 K bezpečnému průjezdu všech dopravních vozidel (včetně s NV) tunelem je nutné 

bezpodmínečně dodržovat: 

• maximálně povolenou rychlost; 

• bezpečné odstupy mezi jednotlivými vozidly; 

• dobrý technický stav vozidel a správně zajištěný nebezpečný náklad; 

• plně se věnovat řízení. 

 V rámci lidských činností sehrává neméně důležitou roli dispečer tunelu a jeho 

reakce při MU. Proto obsluhy tunelu musí mít potřebnou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost a v určitých časových intervalech musí být pravidelně proškolováni. Tyto 

všechny odborné znalosti a zkušenosti pak musí použít při řešení MU nebo situací 

vážnějšího charakteru (nehoda vozidel). Na jeho rozhodnutích a komplexním řízení 

vzniklé situace v mnoha případech závisí osudy lidí v tunelu a rozsah materiálních škod. 
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9 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí  

 Diplomová práce se v hlavní míře opírá o Evropskou dohodu o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí, která je z pohledu bezpečné přepravy nebezpečných látek 

jedinečným komplexně zpracovaným předpisem platný pro ČR. Tato dohoda je tedy 

nejdůležitějším a nejvýznamnějším předpisem zaměřený na bezpečný transport NV 

pozemními komunikacemi a její požadavky musí ČR jako členský stát dodržovat.  

 Kapitola se věnuje Evropské dohodě ADR, která určuje pravidla v oblasti silniční 

přepravy NV u států, které jsou členem mezinárodní organizace pod patronací UNECE. 

Kapitola popisuje základní strukturu dohody, klasifikaci NV, identifikaci dopravních 

prostředků přepravující NV a následně omezení přepravy tunely, která tvoří nejdůležitější 

část kapitoly. 

 První dohoda ADR byla uzavřena v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací 

Evropské hospodářské komise (UNECE) a vstoupila v platnost 20. ledna 1968 a její 

přílohy dnem 29. července 1968. Bývalá Československá socialistická republika se k 

dohodě připojila 17. srpna 1986 usnesením vlády a její úplné znění bylo uveřejněné ve 

vyhlášce ministerstva zahraničních věcí č.64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Česká republika se po rozdělení v roku 1993 

stala následnickým členským státem této dohody. 

 Naše republika je svou polohou předurčena být přirozenou křižovatkou evropských 

cest, o čemž svědčí i intenzita jak místní dopravy, tak i tranzitní dopravy. S tím taky 

neustále narůstá i objem NV, které se každoročně převážejí přes území ČR.  

 Dohoda ADR je obsáhlý a svým pojetím důležitý předpis, jehož cílem je dosažení 

bezpečné přepravy NV po silnicích v evropských zemích. Dohoda ADR se pravidelně ve 

dvouletých intervalech aktualizuje. Dochází tomu na základě vývoje nových přepravních 

prostředků, výrobou a přepravou nových nebezpečných látek, změn v oblasti klasifikace 

nebezpečných věcí, na základě výsledků analýz příčin havárií v minulosti a podobně. 

Současná dohoda ADR vstoupila v platnost dne 1. ledna 2009 a novelizovala minulou 

dohodu z roku 2007. V současné době klasifikuje dohoda ADR 2872 NV.  

 Stávající dohoda ADR klade požadavky na členské státy v oblasti klasifikace 

tunelů. Od 1.1.2010 jsou povinné členské země dle této dohody označit tunely na 

transevropské dálniční síti kategoriemi viz bod 9.4.2. Klasifikací se omezí průjezd 
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některých dopravních prostředků převážející NV tunely, což ve své podstatě ztíží, zpomalí 

a zvýší náklady na přepravu těchto látek. [1,8]  

9.1 Základní struktura dohody 

 Dohoda ADR je obsahově velice rozsáhlý materiál, který se skládá ze 2 příloh A a 

B. V nich jsou popsány všechny přepravní podmínky a pro lepší orientaci jsou rozdělené 

do devíti částí. Přílohu A tvoří části 1-7 a přílohu B pak části 8 a 9. Každá část se dále dělí 

na kapitoly a každá kapitola do oddílů a pododdílů. Hlavní struktura rozčlenění dohody 

ADR je uvedena v tabulce 13. 

Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných 
                   látek a předmětů 

Část 1: všeobecná ustanovení  
Část 2: klasifikace 

Část 3: vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí 
            z platnosti pro omezená množství 

Část 4: ustanovení o používání obalů a cisteren  
Část 5: postupy při odesílání  

Část 6: požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 
            ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren 

Část 7: ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a 
            manipulace 

Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě 
Část 8: požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní 
            doklady  
Část 9: požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

Tab. 13   Struktura dohody ADR [8] 

9.1.1 Rozsah platnosti příloh ADR 

 Příloha A řeší:  

• nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny; 

• nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je připuštěna a požadavky, které 

musí být při této přepravě splněny, zejména: 

- klasifikace věcí, včetně klasifikačních kritérií a příslušných zkušebních 

metod; 

- používání obalů (včetně společného balení); 

- používání cisteren (včetně jejich plnění); 
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- postup před odesláním (včetně nápisu a bezpečnostních značek na kusech, 

označování dopravních prostředků, jakož i doklady a požadované informace); 

- ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren; 

- používání dopravních prostředků (včetně nakládky, společné nakládky a 

vykládky). 

 Příloha B řeší: 

• požadavky na konstrukci, výbavu a provoz vozidel schválených pro přepravu 

nebezpečných věcí: 

- požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady; 

- požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. [8] 

9.2 Klasifikace nebezpečných věcí 

 Klasifikace NV se dohoda ADR zabývá v příloze A, části 2. Nebezpečné věci jsou 

v ní rozděleny podle svých převládajících nebezpečných vlastností do tříd nebezpečnosti. 

Každá třída uvádí základní nebezpečí látky, která vychází z jejich fyzikálně chemických 

vlastností a technicko bezpečnostních parametrů a charakterizuje nebezpečí kvantitativně. 

V jednotlivých třídách viz tabulka 14 je možné dále NV třídit podle dalších nebezpečných 

vlastností a souvisejících rizik do příslušných podtříd a podle stupně nebezpečnosti do 

skupin. [12]  

Třída Pojmenování 
Třída 1  Výbušné látky a předměty 
Třída 2  Plyny 
Třída 3  Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1 
 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné  
 tuhé výbušné látky 

Třída 4.2  Samozápalné látky 
Třída 4.3  Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 
Třída 5.1  Látky podporující hoření 
Třída 5.2  Organické peroxidy 
Třída 6.1  Toxické látky 
Třída 6.2  Infekční látky 
Třída 7  Radioaktivní látky 
Třída 8  Žíravé látky 
Třída 9  Jiné nebezpečné látky a předměty 

Tab. 14   Třídy nebezpečnosti NV [8] 
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9.3 Identifikace přepravních vozidel s nebezpečným nákladem 

 Silniční vozidla přepravující nebezpečné věci, musí být ve smyslu přílohy B 

označena na přední a zadní straně dopravního prostředku výstražnou reflexní tabulí 

oranžové barvy, černě orámovanou, o tvaru obdélníku s rozměry 40x30 cm. 

 Velmi přísná ustanovení platí také pro označení cisteren. Cisterny musí mít na 

bočních stranách prostředku výstražnou identifikační tabuli. Je to obdélník o rozměrech 

40x30 cm oranžové barvy, černě orámovaný, který je podélně rozdělený. V horní polovině 

tabule je uveden identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemler kód), v dolní polovině je 

identifikační číslo látky (UN kód).  

 Požární odolnost identifikační tabule musí být minimálně 15 minut, tzn. že musí 

zůstat čitelná i po 15 minutách přímého působení požáru. Na obou bočních stranách a na 

zadní straně cisterny musí být připevněna bezpečnostní značka. Pokud je ve vícekomorové 

cisterně několik různých látek, musí být vozidlo označeno následovně: 

• přední a zadní strana dopravního prostředku- výstražná tabule; 

• bok každé z komor cisterny- výstražná identifikační tabule a bezpečnostní značka 

pro označení a identifikaci konkrétní látky v komoře. [12] 

9.4 Aplikace omezení přepravy NV tunely  

 Požadavky dohody ADR popisované v části A a B jsou také v plné míře platné pro 

oblast problematiky silničních tunelů a jejich klasifikaci. Z ní vyplývají základní principy, 

jakým způsobem lze omezit přepravu NV v tunelech a tak zajistit větší bezpečnost 

ostatních účastníků silniční dopravy. Návrh zpracované metodiky uvedené v kapitole 11 

vychází a navazuje na tuto část kapitoly.  

 Omezení průjezdu vozidel s nebezpečným nákladem znamená pro přepravce zákaz 

vjezdu do silničního tunelu. K umožnění aplikace omezení průjezdu vozidel přepravující 

NV tunelem musí příslušný správní orgán označit silniční tunel jednou z kategorií tunelů, 

které jsou uvedeny níže. V úvahu se musí vzít charakteristiky tunelu, odhad rizika, včetně 

možnosti a vhodnosti alternativních tras, způsobu a řízení provozu. [8] 

9.4.1 Kategorizace možných MU v tunelu  

 Kategorizace jednotlivých tunelů vychází z předpokladu, že v těchto objektech 

mohou nastat tři hlavní druhy nebezpečí, které mohou způsobit MU s velkým počtem 

smrtelných zranění nebo vážným poškozením infrastruktury tunelu: 
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• výbuchy; 

• únik toxického plynu nebo těkavé toxické kapaliny; 

• požáry. 

9.4.2 Rozdělení tunelů podle kategorií  

 Pro návrh metodiky jsou důležité jednotlivé tunelové kategorie, do kterých jsou tyto 

objekty zařazeny. Odhad níže uvedených tabulek s NV u kategorií B, C a D vychází ze 

skutečných vlastností nebezpečných věcí, typu ochrany a přepravovaného množství. 

Kategorie tunelu A: neplatí v nich žádná dopravní omezení pro převoz NV. V těchto 

tunelech je dovolen průjezd přepravních prostředků s jakýmkoliv nebezpečným nákladem. 

Kategorie tunelu B: v tunelech označené touto kategorií platí omezení přepravy NV, které 

mohou vést k velmi silnému výbuchu. V tabulce 15 jsou uvedeny NV, které jsou 

považovány za předměty splňující tato kritéria. 

 Třída 1:         Skupiny snášenlivosti A a L; 
 Třída 3:         Klasifikační kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 a 3379); 
 Třída 4.1:      Klasifikační kódy D a DT; a 
                       Samovolně se rozkládající látky, typ B (UN 3221, 3222, 3231,a 3232); 
 Třída 5.2:      Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3102, 3111 a 3112). 
 Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 1000 kg: 
 Třída 1:         Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L). 
 Pokud jsou přepravovány v cisternách: 
 Třída 2:         Klasifikační kódy F, TF a TFC;   
 Třída 4.2:      Obalová skupina I; 
 Třída 4.3:      Obalová skupina I;   
 Třída 5.1:      Obalová skupina I. 

Tab. 15   Nebezpečné věci omezené v kategorii tunelu B [8] 

Kategorie tunelu C: v této kategorii je omezen převoz NV, které mohou vést k velmi 

silnému výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky. Dále uvedené NV  

jsou považovány za splňující tato kritéria: 

• NV omezené v tunelu kategorie B; 

• následující NV uvedené v tabulce 16. 
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 Třída 1:         Podtřída 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L); a 
                       Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti H a J); 
 Třída 7:         UN 2977 a 2978. 
 Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 5000 kg: 
 Třída 1:         Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G). 
 Pokud jsou přepravovány v cisternách: 
 Třída 2:         Klasifikační kódy 2A, 2O, 3A a 3O, jakož i klasifikační kódy obsahující 
                       jen písmeno T nebo skupiny písmen TC, TO a TOC; 
 Třída 3:         Obalová skupina I pro klasifikační kódy  FC, FT1, FT2 a FTC; 
 Třída 6.1:      Obalová skupina I;  
 Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT. 

Tab. 16   Nebezpečné věci omezené v kategorii tunelu C [8] 

Kategorie tunelu D: omezení pro přepravu NV, které mohou vést k velmi silnému 

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

uvedené NV jsou považovány za splňující tato kritéria: 

• NV omezené v tunelu kategorie C; 

• následující NV uvedené v tabulce 17. 

 Třída 1:         Podtřída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G); 
 Třída 2:         Klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC, TOC; 
 Třída 4.1:      Samovolně se rozkládající látky, typy C, D, E, F; a  
                       UN 2956, 3241, 3242 a 3251; 
 Třída 5.2:      Organické peroxidy, typy  C, D, E a F; 
 Třída 6.1:      Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1 a TFC; a  
                       Látky s inhalační toxicitou (UN 3381 až 3390); 
 Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT; 
 Třída 9:         Klasifikační kódy M9 a M10. 
 Pokud jsou přepravovány volně ložené nebo v cisternách: 
 Třída 3:           
 Třída 4.2:      Obalová skupina II; 
 Třída 4.3:      Obalová skupina II; 
 Třída 6.1:      Obalová skupina II;  
                       Obalová skupina III pro klasifikační kód TF2; 
 Třída 8:         Obalová skupina I pro klasifikační kódy CF1 a CFT; 
 Třída 9:         Klasifikační kódy M2 a M3. 

Tab. 17   Nebezpečné věci omezené v kategorii tunelu D [8]  

Kategorie tunelu E: jedná se o nejpřísnější kategorie vzhledem k přepravě NV tunely. 

Zakazuje přepravu všech nebezpečných věcí, kromě NV identifikované těmito kódy UN 

2919, 3291, 3331 a 3373. Tyto látky lze přepravovat na základě zvláštního ujednání dle 

dohody ADR. 
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9.4.3 Kódy omezení průjezdu tunelem  

 V dohodě ADR v 3. části 2 kapitoly je uveden seznam všech NV platných pro 

přepravu. Seznam je seřazen vzestupně podle UN čísla a u každé NV je v řádku uveden 

kód omezení pro tunely. Zde je možno také nalézt převáženou NV a přiřadit ji tento kód. V 

příloze B, část 8, kapitola 8.6 z poslední uvedené tabulky jde podle kódu zjistit, zda náklad 

nepodléhá některému z omezení průjezdu. 

 Pokud se v dopravním prostředku nachází více NV, tak ten nejpřísnější z těchto 

kódu se přiřadí nákladu. Je-li místo kódu průjezdu tunelem označení tímto symbolem „(-)“, 

pak NV nepodléhají žádnému omezení průjezdu tunely. Tímto kódem klasifikované NV 

mohou být přepravovány všemi tunelovými kategoriemi. Kódy omezení zakazují 

přepravcům průjezd kategoriemi tunelu podle tabulky 18. 

Kód omezení 
průjezdu tunelem  

Omezení: 

B Průjezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E 

B1000C 
Přeprava, kde celková čistá hmotnost výbušnin v dopravní jednotce 
- přesahuje 1000kg:Průjezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E 
- nepřesahuje 1000kg:Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E 

B/D 
Přeprava v cisternách:Průjezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E 
Jiná přeprava:Průjezd zakázán tunely kategorie D a E 

B/E 
Přeprava v cisternách:Průjezd zakázán tunely kategorie B, C, D a E 
Jiná přeprava:Průjezd zakázán tunely kategorie E 

C Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E 

C5000D 
Přeprava, kde celková čistá hmotnost výbušnin v dopravní jednotce 
- přesahuje 5000kg:Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E 
- nepřesahuje 5000kg:Průjezd zakázán tunely kategorie D a E 

C/D 
Přeprava v cisternách:Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E 
Jiná přeprava:Průjezd zakázán tunely kategorie D a E 

C/E 
Přeprava v cisternách:Průjezd zakázán tunely kategorie C, D a E 
Jiná přeprava:Průjezd zakázán tunely kategorie E 

D Průjezd zakázán tunely kategorie D a E 

D/E 
Přeprava volně ložených látek nebo v cisternách:Průjezd zakázán 
tunely kategorie D a E 
Jiná přeprava:Průjezd zakázán tunely kategorie E 

E Průjezd zakázán tunely kategorie E 

- 
Průjezd dovolen všemi tunely. Neplatí pro UN 2919 a UN 3331- 
radioaktivní látky, pro něž platí zvláštní ujednání 1.7.4 dle ADR. 

Tab. 18   Kódy omezení průjezdu tunely [8]  

 

 



 48

 Například průjezd dopravního prostředku přepravující UN 0161 (prach bezdýmný), 

klasifikační kód 1.3C, kód omezení průjezdu tunely C5000D, když přepravuje množství s 

celkovou čistou výbušnou hmotnost 3000 kg je průjezd tunely kategorií D a E, je 

 zakázán. [8] 

9.4.4 Dopravní značení tunelů a vyhlášení omezení  

 Příslušný správce komunikací, na kterého je požadavek klasifikovat silniční tunely 

je musí zařadit a přehledně označit jednou z výše uvedených kategorií a to pomocí 

dopravní značky, viz tabulka 19. Dále musí označit také alternativní trasy za účelem 

zajištění objízdných tras pro dopravní prostředky přepravující NV. Toto je povinen učinit 

pomocí dopravního značení v místě, kde je možná volba alternativní trasy. 

 Omezení přepravy NV v tunelech se musí zpřístupnit veřejnosti a přepravcům NV. 

Členské státy mají povinnost omezení sdělit sekretariátu UNECE. Informace o omezeních 

pak tato organizace zveřejňuje na své webové stránce, viz [10]. Tyto omezení je nutné také 

zanést do autoatlasů, včetně zahraničních a do mapových dat satelitních navigací. 

Dopravní značka Kategorie tunelu 
 Žádná A 
 Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem B B 
 Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem C C 
 Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem D D 
 Značka s dodatečnou tabulkou opatřenou písmenem E E 

Tab. 19   Značení kategorií dopravními značkami [8] 

 Dopravní značky jsou předepsány „Vídeňskou úmluvou o dopravních značkách a 

signálech“. Pro označení omezení vjezdů do tunelů mohou být použity značky C, 3h a D, 

10a,b nebo c . Ty členské státy, které neuplatňují Vídeňskou úmluvu a nepoužívají předepsané 

značky a symboly mohou používat upravené. Úpravy značek ale nesmí měnit jejich 

podstatný smysl. [8] 

 

 

 

 

      

Obr. 5   Zákazová dopravní značka předepsaná Vídeňskou úmluvou [22] 
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10 Klasifikace tunelů v ČR a v zemích Evropy  

 Klasifikací dle ADR se rozumí zařazení tunelů do jednotlivých kategorií. 

Klasifikovat tunely je požadavek dohody ADR, kterému podléhají tunely v transevropské 

dálniční síti TERN (trans-european road network). 

 Z přechodného ustanovení v části 1, kapitole 6, oddílu 1 a pododdílu 12 dohody 

ADR přijaté 2009, plyne členským státům této dohody povinnost klasifikovat a označit 

tunely od 1.1.2010 příslušným orgánem kategoriemi. Některé členské státy, mezi nimi 

Švédsko, Norsko, Dánsko, Velká Británie, Holandsko, Německo, Francie a Belgie již o 

klasifikaci tunelů na svém území podali zprávu organizaci UNECE. Informace o 

klasifikovaných tunelech jsou pro dopravce a veřejnost k dispozici na těchto internetových 

stránkách, viz [10]. Některé členské státy, které podepsaly dohodu ADR, mezi nimi i ČR 

dosud informace o klasifikaci tunelů na těchto internetových stránkách nezveřejnily.  

10.1 Klasifikace tunelů v ČR 

 Na dálniční síti v ČR se v současnosti nenachází mnoho tunelů. Jejich správním 

orgánem na našem území je ŘSD. Všechny tunely jsou v současné době neoznačeny 

žádnou kategorií, tzn. není v nich omezena přeprava NV a tudíž se musí považovat za 

klasifikované v kategorií A. Zařazení tunelů uvedených v tabulce 20 do jiných kategorií se 

zatím neprovedlo z důvodu, že se na území v současné době nenacházejí jiné objízdné 

takové alternativní trasy, které by byly pro přepravu NV vhodnějšími a hlavně 

bezpečnějšími, než je tomu doposud přepravou u níže uvedených tunelů. Většina 

současných silnic na území ČR není svou konstrukcí vhodná pro přepravu NV, protože 

vede převážně přes obydlená území.  

Název tunelu Kategorie 
Valík A 
Panenská A 
Libouchec A 
Klimkovice A 

Tab. 20   Klasifikace tunelů v ČR 
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10.2 Způsob klasifikace tunelů ve Velké Británii 

 Ve Velké Británii se nachází cca 40 silničních tunelů a pouhých 6 z nich se nachází 

na transevrospké dálniční síti. Velká Británie však klasifikovala i některé další tunely, 

které se nenacházejí na transevropské dálniční síti. Mezi takto klasifikované tunely patří 

mimo jiné tunel Mersey v Liverpoolu nebo tunel Tyne v Newcastlu. Tyto dva tunely se 

nacházejí na zpoplatněných silnicích a byly jim přiřazeny i další místní doporučené 

opatření k zajištění bezpečné přepravě NV. Např. dopravní prostředky s nákladem NV 

projíždějí v těchto dvou tunelech v doprovodu doprovodných vozidel. 

 Klasifikace některých tunelů ve Velké Británii byla provedena na základě 

hodnocení rizik použitím modelu PIARC (model QRAM), který porovnává možné 

důsledky způsobené havárií při přepravě NV v tunelu a při jízdě po alternativní trase. 

 Jinou metodou ale postupovali na hlavní Londýnské silniční síti, kde se nachází 13 

tunelů. Z důvodu strategického umístění těchto tunelů na této komunikační trase a také 

důležitostí tohoto propojení pro britskou ekonomiku bylo označeno 5 tunelů  

nejpřísnější kategorií E. (Blackwall Southbound, Blackwall Northbound, Rotherhithe, 

Limehause a East India Dock). Zbylých ostatních 8 Londýnských tunelů bylo 

klasifikováno kategorii A. [28] 

 Podle sdělení vlády Velké Británie jsou tunely na území Spojeného Království 

klasifikovány podle následující tabulky: 

Název tunelu Kategorie 
Dartford  C 
Mersey D 
Clyde D 
Ramsgate A 
Limehouse E 
Rotherhithe E 
Blackwall E 
East India Dock  E 
Tyne D 

Tab. 21   Klasifikace tunelů ve Velké Británii [10]  
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10.3 Způsob klasifikace tunelů v Holandsku 

 Holandsko dle dohody ADR klasifikovalo mnoho tunelů. V těchto tunelech omezili 

přepravu NV dopravními prostředky a zvýšili v nich bezpečnost. Z mnoha klasifikovaných 

tunelů lze usoudit, že v této zemi mají rozsáhlou silniční síť a že nemají problém označit 

alternativní trasy, po kterých se může konat přeprava NV. Toto zatřídění však může být ale 

z důvodu, že tyto tunely dosud nemají dostatečné vybavení a nesplňují požadavky z 

hlediska bezpečnosti a jsou označeny prozatímně. Předpokládám, že klasifikace některých 

tunelů v Holandsku byla provedena na základě posouzení rizik použitím metodou QRAM. 

Klasifikaci tunelů v Holandsku uvádí tabulka 22. 

Název tunelu Kategorie Název tunel Kategorie 

Coentunnel C Ijtunnel D 

Westerscheldetunnel C Piet Heintunnel D 

Wiijkertunnel C Maastunnel D 

Zeeburgertunnel C Maasboulevardtunnel D 

Beneluxtunnel C Koningstunnel D 

Drechttunnel C Hubertustunnel D 

Noordtunnel C Botlektunnel D 

Thomassentunnel C Heinenoordtunnel D 

Sytwendetunnel C Schipholtunnel A 

Vlaketunnel C Roertunnel A 

Kilttunnel C Swalmentunnel A 

Velsertunnel D ArenAtunnel E 

Tab. 22   Klasifikace tunelů v Holandsku [10] 
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11 Návrh klasifikace tunelů v ČR  

 Od 1.1. 2010 nastala pro ČR povinnost klasifikovat silniční tunely. Stávající tunely 

na dálniční síti jsou v současné době klasifikovány kategorií A, viz bod 10.1. Klasifikací se 

rozumí zatřídění tunelů do kategorií podle dohody ADR. Tímto zatříděním lze v budoucnu 

omezit přepravu NV v tunelech, které se nachází na dálniční síti ČR.  

 Klasifikace tunelů je krokem, který zvýší bezpečnost těch tunelů, které budou 

omezovat přepravu NV. Také by tímto mělo dojít pravděpodobně k značnému snížení 

finančních nákladů na výstavbu u tunelů, ve kterých bude omezena přeprava většiny NV 

(kategorie tunelu E a D). Negativem ovšem je, že přepravované zboží se nebude 

dopravovat přes tunel a pojede po alternativní trase, které ne vždy může být bezpečnější. 

Také pro dopravce bude toto omezení znamenat komplikace, bude se prodlužovat dopravní 

trasa, čas přepravy a s tím porostou přepravní náklady. Prodlužování trasy dopravy se bude 

také podílet na zhoršování životního prostředí v daných zemích.  

 Kategoriím tunelu podle dohody ADR jsou v současné době přiřazeny NV, které 

podléhají omezení a za určitých podmínek se jimi nesmí převážet. Dále jsou zde popsané 

předpokládané nebezpečné stavy, které v nich mohou nastat např. při nehodě a 

nekontrolovatelném uvolnění přepravovaného nákladu. Doposud ovšem nejsou známé 

konkrétní požadavky jednotlivých kategorií tunelů na stavební a technologickou část, které 

musejí tunely z bezpečnostního hlediska splňovat. Proto je nutné navrhnout metodiku, 

podle níž se tunelům do budoucna budou přiřazovat požadavky na vybavení v závislosti na 

tunelové kategorii A, B, C, D nebo E. Zpracovaná metodika stanoví jednotlivé požadavky 

zejména na stavebně technické a technologické vybavení tunelu. 

11.1 Návrh postupu pro stanovení klasifikace tunelů 

 V důsledku klasifikace tunelů dochází k dalším požadavkům, které musí být 

splněny. Výjimku tvoří kategorie A, která dovoluje přepravu všech NV. Ostatní kategorie 

(B, C, D a E) si vyžadují další specifická opatření k tomu, aby přeprava omezených 

nákladů mohla probíhat.  

 Dopravní prostředky s NV, které podléhají omezení a nemohou projíždět tunelem, 

potřebují pro příjezd do cílového místa objízdnou trasu. V úvahu však přichází varianta, že 

by se tunel označoval například více jak jednou kategorií. Toto značení by bylo např. v 

závislosti na dnech v týdnu nebo denních hodinách. Při stanovování by se vycházelo z 

místních podmínek a za základ by se vzal stav, kdy je intenzita dopravy nejnižší.  
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Toto řešení s rozdělením kategorií tímto způsobem by zjednodušila a částečně i zrychlila 

přepravu NV, zároveň by si však vyžádala dobrou informovanost přepravců a spolehlivé 

informační značení na silnicích.  

 Pro stanovení klasifikace tunelu a zatřídění do jedné z kategorií se může postupovat 

tímto způsobem: 

• analýzou rizika se dospěje k závěru, že je pro daný tunel nebezpečné povolit 

přepravu NV. Příčinou může být např. nedostatečné vybavení tunelu nebo 

bezpečnější alternativní trasa; 

• rozhodnutí o povolení nebo omezení přepravy NV tunelem v jednotlivých 

kategoriích se může provést na základě podpůrné metody QRAM; 

• tunely na důležitých strategických místech se označí kategorií E; 

• musí být k dispozici alternativní trasa pro ty kategorie tunelů, které omezují 

přepravu NV. Výjimku mohou tvořit pouze tunely označené více jak jednou 

kategorií jak popisuji výše; 

• tunely klasifikované jednou z kategorií musí splňovat požadavky na stavebně 

technické a technologické vybavení podle níže navržené metodiky. 

11.2 Výchozí podmínky pro navržení metodiky  

 K zpracování návrhu metodiky je důležité uvést ta kritéria, ze kterých jsem 

vycházel a dále postupoval při návrhu požadavků jednotlivým tunelovým kategoriím. 

Rozhodujícím kritériem pro návrh bezpečnostních faktorů pro jednotlivé kategorie jsou 

nebezpečné stavy, které mohou za určitých okolností nastat při přepravě NV v nich (A, B, 

C, D a E). Dalším významným kritériem od kterého se odvíjí přiřazení bezpečnostních 

faktorů je stavební délka tunelu. 

 Návrh metodiky pro klasifikaci tunelů vychází z problematiky tunelů dle dohody 

ADR a musí také splňovat legislativní požadavky. Návrh kategorií musí být dále v souladu 

se směrnicí 2004/54/ES a musí splňovat její minimální požadavky. Při určování 

jednotlivých faktorů, které jsem navrhl v jednotlivých kategoriích, vycházím zejména z 

normy ČSN 73 7507 a technických podmínek TP 98, dále také z [1, 23] a internetových 

stránek. Pro zjištění některých vlastností NV, které se mohou přepravovat v jednotlivých 

kategoriích tunelů, jsem použil informace z dopravního informačního systému  

DOK, viz [ 8]. 
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11.2.1 Nebezpečné stavy v jednotlivých kategoriích 

 Základní návrh bezpečnostních faktorů vychází z nebezpečných stavů, které mohou 

nastat při přepravě NV v jednotlivých kategoriích tunelu: 

• požár; 

• únik toxických látek; 

• výbuch.  

Kategorie Nebezpečné stavy 
A Velmi silný a silný výbuch, velký únik toxické látky, velký požár 
B Silný výbuch, velký únik toxické látky, velký požár 
C Velký požár  
D Nelze vyloučit vznik MU  
E Nelze vyloučit vznik MU 

Tab. 23   Nebezpečné stavy v kategoriích [8] 

11.2.2 Délka tunelu a intenzita dopravy 

 Další nesporně důležitou roli pro návrh bezpečnostních faktorů v jednotlivých 

kategoriích sehrává délka tunelu. Při návrhu metodiky se řídím délkou tunelu podle normy 

ČSN 73 7507, která dělí tunely takto: 

•  krátké do 300m; 

•  střední 300 až 1000m; 

•  dlouhé nad 1000m.  

 Co se týče předpokládaného počtu motorových vozidel projíždějících tunelem 

vyjádřená intenzitou dopravy, je v návrhu počítáno s intenzitou minimálně 2000 voz/den. 

Na dálniční síti bude tato minimální intenzita splněna. 

11.3 Metodika pro klasifikaci tunelů 

 Tato část DP je věnována zpracování návrhu metodiky, kterou bude možno v 

budoucnu klasifikovat tunely. Obsahuje návrh konkrétních požadavků, které by měly 

splňovat jednotlivé kategorie tunelů. Jsou to hlavně faktory, které ovlivňují bezpečnost v 

tunelu: 

• stavebně technické;  

• technologické.  
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 Navrhovat požadavky začínám u kategorie tunelu E a postupně je navrhuji až ke 

kategorii A. Tento postup jsem zvolil z těchto důvodu: 

• povolení přepravy počtu NV se zvyšuje od kategorie E (dovolena přeprava 

pouze čtyř NV) po A (dovolena přeprava všech 2872 NV). Taktéž nároky na 

bezpečnostní požadavky se zpřísňují od kategorie E po kategorii A.  

• potencionální nastání nebezpečných stavů roste od kategorie E po  

kategorii A, viz tabulka 23. Bezpečnostní faktory navržené např. v kategorii 

tunelu D musí splňovat kategorie C, B a A. 

11.3.1 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii E 

 V této kategorii je přeprava všech NV až na tyto s identifikačním kódem UN 2919, 

3291, 3331 a 3373 zakázána. Jedná se o radioaktivní a biologické látky, které jsou 

přepravovány podle zvláštního ujednání a podmínek dle dohody ADR. Tunely 

klasifikované touto kategorií musí splňovat pouze minimální požadavky, které jsou 

uvedené ve směrnici 2004/54/ES. 

 I bez přepravy NV tunely kategorie E v nich nelze vyloučit vznik MU (požár, 

výbuch). Důkazem byla např. katastrofická nehoda v Alpském tunelu Mont Blanc, kde 

došlo i bez přítomnosti nebezpečného nákladu k požáru velkého rozsahu. Z toho plyne, že i 

v tunelech kategorie E, kde není povolena přeprava NV hrozí nebezpečí vzniku MU.  

11.3.2 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii D 

 V kategorii D je již na rozdíl od kategorie E přeprava některých nebezpečných 

nákladů povolena. Je třeba brát v úvahu, že počet nebezpečných nákladů, které se smí 

přepravovat v kategorii D je nejmenší v porovnání s kategoriemi C, B a A.  

 Ze závěru dohody ADR vyplývá, že povolené NV v kategorii tunelu D mohou v 

tunelu potencionálně způsobit menší nebezpečí v důsledku přepravy, v porovnání s 

povolenými NV v kategoriích C, B a A, viz tabulka 23. Z této tabulky vyplývá, že by v této 

kategorii D neměl nastat vznik velmi závažné MU.  

 Z nebezpečných vlastností některých látek, které jsou povoleny přepravovat v 

tunelech kategorie D, vyplývá ovšem značné nebezpečí, viz tabulka 24. Proto je nutné již 

tuto kategorii dle mého názoru daleko lépe technicky vybavit. NV uvedené v následující 

tabulce mají stanoven dohodou ADR kód omezení průjezdu tunelem E.  
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UN Název NV Třída Možné nebezpečí z přepravy NV 

0110 
Granáty, cvičné, 

ruční nebo puškové 
1.4 

Pokud požár pohltí náklad, může náklad explodovat a 
přitom mohou kusy odlétávat do vzdáleností 500 metrů a 
více. Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé nebo toxické 
plyny. 

1222 Isopropylnitrát 3 

Vysoce hořlavá kapalina. Páry mohou vytvářet hořlavé  
nebo výbušné směsi par se vzduchem. Páry látky mohou 
způsobit dušení či závratě. Při styku s pokožkou může 
mít toxické účinky. V ohni může uvolňovat dráždivé, 
toxické a žíravé plyny. 

Tab. 24   Výběr NV povolených přepravovat tunely kategorií D [8] 

Návrh stavebně technických faktorů 

 Z vlastností nebezpečných nákladů (tabulka 24), které jsou povoleny přepravovat v 

kategorii D, navrhuji stavět tunely v této kategorii jako dvoutroubní. Tímto výrazným 

bezpečnostním stavebním opatřením se zamezí vzniku MU, která může vzniknout v 

důsledku protisměrné srážky vozidel, a která by ohrozila provoz v obou směrech. 

Minimální počet pruhů v tunelové troubě doporučuji dva, s šířkou jednoho pruhu 

minimálně 3,5m. Těmito výše uvedenými stavebními úpravy se zvýší bezpečnost při 

průjezdu dopravních prostředků s nebezpečným nákladem, neboť bude těmto nákladům 

vyhrazen pro přepravu pravý jízdní pruh.  

 Záchranné cesty u tunelů delších než 300m doporučuji, aby byly provedeny buď v 

provedení třetí samostatné záchranné trouby nebo v provedení tunelových propojek s 

vedlejší troubou. Vstupy do záchranných cest navrhuji z bezpečnostního hlediska ve 

vzdálenosti 200 metrů od sebe. Záchranné cesty musí být od tunelové trouby odděleny 

požárně dělicími konstrukcemi a otvory musí být opatřeny protipožárními uzávěry otvorů. 

Tam, kde jsou záchranné cesty řešeny tunelovými propojkami, musí některé z nich 

vyhovovat velikostí tak, aby v nich byl umožněn průjezd vozidlům ISZ v případě MU. V 

tunelech kratší než 300m se chráněné záchranné cesty nezřizují a evakuace osob proběhne 

po chodníku nebo komunikaci v tunelu. 

 Protože mezi NV, které se mohou přepravovat tunely kategorie D, se nacházejí 

hořlavé kapaliny, musí se zajistit bezpečný odvod hořlavých kapalin v případě úniku z 

dopravních prostředků. Tunely všech délek proto musí splňovat požadavek na sběr 

hořlavých kapalin, které se pak odvádějí do záchytné jímky. Žlaby, které odvádějí 

zachycené hořlavé kapaliny, musí být po cca 50 metrech opatřeny kapalinovým uzávěrem. 
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Návrh technologických faktorů 

 Technologické vybavení u tunelů delších než 300m je navržené technickými 

zařízeními, které pro jejich účinnou funkci musí být stále připravené k činnosti a proto je 

jim věnována maximální pozornost. Procházejí častými kontrolami a v případě MU jsou 

ovládány z řídícího centra dispečery. Z velínu se každá zjištěná MU musí ať už dispečerem 

nebo např. pomocí EPS ihned předat složkám IZS.   

 U tunelů delších než 300m navrhuji větrání tunelových trub proudovými 

ventilátory. V běžném provozním stavu tunelu zajišťuje podélné větrání automaticky řídicí 

systém, který má mnoho dalších důležitých funkcí (reguluje osvětlení, monitoruje stav 

všech řízených systémových oblastí a podobně). Krátké tunely nebudou vybaveny nucenou 

ventilací, výměna vzduchu u těchto tunelů probíhá přirozenou cirkulací.  

 Pro bezpečnou evakuaci účastníků MU chráněnými záchrannými cestami se musí v 

nich vytvořit ventilátory přetlak 30-50Pa oproti havárií zasažené trouby. Přetlak zajistí v 

případě nastání MU automaticky řídicí systém nebo zásahem dispečer tunelu. 

 V tunelech kategorie D delších než 300m navrhuji systém videodohledu, který 

přenáší aktuální obrazovou situaci o provozním stavu v troubě i mimo ní, na předportálí, 

portálu a záchranných cest. Pro přesné informace o průjezdu dopravních prostředků 

s nebezpečným nákladem je nutné tunely této kategorie vybavit zařízením automatické 

identifikace ADR. Zařízení načte u těchto nákladů identifikační tabuli a pomocí ní detekuje 

druh převážené NV tunelem. V případě MU s nebezpečným nákladem zná dispečer 

okamžitě konkrétní látku, která se nachází v dopravním prostředku a informuje o ni 

záchranné složky IZS.  

 Namontované proměnné informační tabule budou poskytovat řidičům v tunelech 

informace o aktuálních stavech nebo hrozícím nebezpečí v tunelu nebo za ním (nehoda, 

námraza). V případě, že je tunel klasifikován více než jednou kategorií, tak tyto tabule 

musí upozornit na právě aktuální tunelovou kategorii.  

 Dalším bezpečnostním zařízením před vjezdem do tunelu bude elektronický 

systém, který detekuje limitní výšky vozidel. Elektronický systém bude napojen na 

proměnlivé dopravní značení (světelnou signalizaci), které v případě překročení limitní 

výšky vozidla vyrozumí řidiče. 
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Kategorie tunelu D 
Stavebně technické faktory 

Doporučení 

Provedení tunelů Pouze dvoutroubní provedení tunelů. 
Počet pruhů Minimálně 2 pruhy v každé troubě. 
Šířka jednoho jízdního pruhu Minimální šířka 3,5 metru. 

Záchranné cesty 

Pouze u tunelů středních a dlouhých 
délek. Vstupy do nich každých 200m. 
Evakuace u krátkých tunelů nechráněnou 
únikovou cestou.  

Odvodnění hořlavých kapalin Musí splňovat všechny tunely 
Záchytné jímky hořlavých látek Propočtem dostatečně naddimenzované. 
Technologické faktory Doporučení 

Velín tunelu  
Stálý dohled v tunelech středních a 
dlouhých. 

Řídicí systém tunelu U tunelů středních a dlouhých. 

Ventilace tunelu 
U tunelů dlouhých a středních podélné 
větrání proudovými ventilátory. 
Krátké tunely bez nucené ventilace. 

Větrání záchranných cest 
Přetlak v záchranné cestě oproti zasažené 
troubě 30-50Pa. 

Systém videodohledu CCTV U dlouhých a středních tunelů. 
Automatická identifikace ADR U dlouhých a středních tunelů. 
Proměnlivé dopravní značky U dlouhých a středních tunelů. 
Proměnné informační tabule před 
tunelem a v tunelu 

U dlouhých a středních tunelů. 

Zařízení pro měření výšky vozidel U tunelů všech délek 
+ Kategorie tunelu D musí splňovat minimální požadavky 2004/54/ES 

Tab. 25   Návrh bezpečnostních faktorů v kategorii D 

11.3.3 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii C 

 Touto tunelovou kategorií se smí přepravovat navíc od předcházející kategorie D 

nebezpečné náklady, které mohou potencionálně vyvolat vznik velkého požáru,  

viz tabulka 23. Patří zde hořlavé kapaliny obsažené v třídě 3 nebezpečnosti, z nichž většina 

je povolena pro přepravu v této kategorií.  

 Kategorie C musí splňovat všechny požadavky pro kategorii D, viz tabulka 25 a 

navíc další požadavky, které jsou stanovené touto kategorii. Pro bezpečnost osob v případě 

vzniku velkého požáru musí být v prvních minutách zajištěn dostatečný odvod zplodin 

hoření. 
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Stavebně technické faktory 

 Velký požár může narušit svými tepelnými účinky ostění tunelu a vážně ho 

poškodit. Ostění tunelových trub proto navrhuji z nehořlavých stavebních konstrukcí DP1 s 

požární odolností 180min. Taktéž požární úseky záchranných cest s požárními uzávěry 

musí splňovat stanovenou požární odolnost. Mezní stavy, které musí splňovat požární 

uzávěry, jsou uvedeny v tabulce 26. 

 Pro případ požáru nebo jiné MU, která si vyžaduje zásah JPO, musí být zřízeny po 

obou stranách tunelu zpevněné nástupní plochy pro umístění požární techniky. Také se zde 

musí zřídit přistávací plocha pro vrtulník záchranné služby. Nouzové zálivy pro odstavení 

dopravních vozidel u tunelů delších než 1000m navrhuji ve vzdálenostech cca 300m od 

portálu tunelu. U tunelů krátkých a středních bude v tunelu odstavná plocha pro případ 

potřeby zajištěná nouzovými pruhy. 

Technologické faktory 

 Velký požár způsobí značný vývin kouře, který je nutné odsávat a udržovat ho v 

bezpečné výšce od zachraňujících se osob v prvních minutách po vypuknutí požáru. Za 

tuto výšku se považuje minimální neutrální rovina 2,5m, kterou může zajistit příčné větrání 

ZOKT. Výhodou tohoto nuceného větrání také je, že zasažená oblast kouřem v tunelu je v 

určitém úseku. ZOKT musí splňovat tunely délek nad 3000m. Pro včasný výjezd  JPO k 

požáru je nutné, aby v případě detekce samočinného hlásiče EPS se informace automaticky 

přenesla na příslušný pult centrální ochrany HZS.  

 Prevencí proti vzniku nebezpečných stavů v tunelu je například instalace zařízení 

automatické kontroly teploty vozidel, které provede kontrolu teploty vozidel před vjezdem 

do tunelu a v případě zjištění přehřátého motoru vozidla vyzve řidiče prostřednictvím 

informační tabule k odstavení vozidla. Informaci o této situaci také předá řídicí systém na 

obslužný pult velínu. V tunelu budou dále měřiče úsekové rychlosti, které budou 

upozorňovat řidiče prostřednictvím displeje o aktuální rychlosti. V případě překročení 

povolené rychlosti dojde automaticky k vygenerování záznamu o přestupku. 

 SOS kabiny budou vybaveny kromě klasické výbavy (tlačítkový hlásič požáru, 

hasicí přístroj, nouzový telefon) také vyprošťovacím nástrojem a lékárničkou první 

pomoci. V obou troubách a v záchranných cestách bude instalován rozhlas, který se 

použije při evakuaci účastníků MU, který jim bude předávat instrukce.  
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Kategorie tunelu C 
Stavebně technické faktory 

Doporučení 

Ostění tunelových trub Požární odolnost 180 D1 

Záchranných cest Požární uzávěry EW 90 SC D1 
Nouzové zálivy U dlouhých tunelů každých cca 300. 
Nouzové pruhy U krátkých a středních tunelů  
Nástupní plochy U obou portálů 
Plocha pro přistání vrtulníku Minimálně u jednoho portálu 
Technologické faktory Doporučení 
Požární větrání U dlouhých tunelů příčné větrání ZOKT 

Dálkový přenos STAV požár HZS 
Povinné všude tam, kde je instalovaná 
EPS.(střední a dlouhé tunely)  

Zařízení měření úsekové rychlosti U všech tunelů 
Automatické kontrola teplot vozidel U tunelů středních a dlouhých 
Požární hydranty U tunelů středních a dlouhých  
Evakuační rozhlas Pouze u středních a dlouhých tunelů. 
Technologické vybavení v troubě Žáruvzdorný a odolný materiál 

SOS kabiny Dovybaveny vyprošťovacím zařízením, 
lékárničkou a ochrannými maskami 

+ Tato kategorie musí splňovat požadavky na kategorii tunelu D 

Tab. 26   Návrh bezpečnostních faktorů v kategorii C 

11.3.4 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii B 

 Tunely této kategorie povolují přepravovat již širokou škálu NV. Tak jako v 

předcházející kategorii C hrozí v této kategorii vznik velkého požáru a navíc také únik 

velkého množství toxické látky nebo silný výbuch, viz tabulka 23. Tato kategorie musí 

plnit požadavky kategorie C a pak další požadavky, které jsem uvedl níže. 

 Únik toxických látek a obzvlášť silný výbuch představuje velké nebezpečí pro 

všechny účastníky silniční dopravy, kteří se nacházejí v tento okamžik v tunelu. Pokud 

dojde k úniku toxických látek, pravděpodobně je šance, že většina těch, kteří se 

nenacházejí v přímé blízkosti úniku má šanci na bezpečný únik. Daleko horší je situace v 

případě silného výbuchu. Výbuch v prvních vteřinách by znamenal největší hrozbu pro 

všechny účastníky události, kteří by byli v té době v tunelu. Výbuch se šíří velice rychle a 

způsobí rozsáhlé škody na infrastruktuře tunelu a může dojít také k narušení jeho statiky. 

Také evakuace osob je po výbuchu daleko složitější, hlavně pro ty, kteří měli krátký 

časový prostor pro bezpečný únik z něho do záchranné cesty.  
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Stavebně technické faktory 

 Jak již bylo výše uvedeno, největším nebezpečím, které hrozí v kategorii B je vznik 

silného výbuchu. Pokud by k této závažné MU došlo, konstrukce tunelových trub musejí 

odolat výbuchovému tlaku. Stavební úpravou tunelu se musí zabránit všem MU, které 

mohou potencionálně nastat v této kategorii. Prevencí proti vzniku navrhuji rozšířit šířku 

všech jízdních pruhů na minimální hodnotu 3,75m. Dále pokud to je technicky možné, 

projektanti by se měli snažit o rovné vedení komunikace v tunelu, což ale není vždy možné 

vzhledem k stavebním podmínkám a terénu. 

Technologické faktory  

 V kategorii B navrhuji u tunelů delších než 300m pro zvýšení bezpečnosti 

instalovat elektronické zařízení, které v určitých úsecích hlídá bezpečnou vzájemnou 

vzdálenost vozidel od sebe a při nedodržení informuje řidiče prostřednictvím displejů. 

Nečekaným zabrzděním dopravního prostředku v tunelu a nedostatečným odstupem za ním 

jedoucího vozidla může dojít k nehodě a také k možné řetězové havárii.  

 Velmi důležitou roli hrají v této kategorii mechanické zábrany. V případě vzniku 

jakéhokoliv druhu MU prostřednictvím řídicího systému nebo dispečera musí co nejdříve 

dojít k uzavření vjezdu dalších vozidel do tunelu.  

 Dále pro zvýšení bezpečnosti provozu v tunelu je nutné v daleko větší míře použít 

reflexní elementy (dopravní knoflíky, odrazky, směrové sloupky).  

Kategorie tunelu B 
Stavebně technické faktory 

Doporučení 

Konstrukce odolné výbuchu Musí splňovat všechny tunely 
Šířka jízdního pruhu Minimální šířka 3,75m 
Plocha pro přistání vrtulníku U obou portálů 
Technologické faktory Doporučení 
Měření vzdálenosti mezi vozidly U všech tunelů 
Mechanické zábrany uzavírající 
vjezd do tunelu 

U středních a dlouhých tunelů 

Reflexní elementy Ve všech tunelech 
+ Tato kategorie musí splňovat požadavky na kategorii tunelu C 

Tab. 27   Návrh bezpečnostních faktorů v kategorii B 
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11.3.5 Návrh bezpečnostních požadavků v kategorii A 

 Tunely kategorie A neomezují žádnou přepravu NV a nepodléhají ani žádnému 

značení. Protože se v nich povoluje přepravovat nebezpečné náklady jakéhokoliv druhu, 

musí platit v tunelech této kategorie pochopitelně nejpřísnější požadavky. Kategorie A 

musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedeny ve všech předchozích kategoriích. 

 V této kategorii navíc oproti kategorii B může hrozit vznik nastání velmi silného 

výbuchu. Tato nebezpečná MU by mohla vést až ke smrti všech osob nacházejících se v 

tunelu a případně až k jeho částečnému zborcení. V tomto případě se zde těžce dá 

doporučit nějaké účinné stavebně technické a technologicko bezpečnostní řešení, včetně 

vybavení proti možnému vzniku bezpochyby tohoto nejnebezpečnějšího stavu, který uvádí 

dohoda ADR. Podle mého názoru mu lze předcházet pouze zodpovědným chováním 

přepravců. Doporučuji zavést tato organizační opatření v tunelu a v jeho blízkosti:  

• dopravní prostředky s NV musí projíždět tunely v pravém jízdním pruhu a 

platí pro ně přísný zákaz předjíždění; 

• podezřelé náklady odstavit před tunely a pustit je do nich jen za dozoru 

kontrolních vozidel; 

• časté namátkové kontroly dopravních prostředků s NV (technický stav 

vozidel, zajištěný náklad, dodržování stanoveného odpočinku pro řidiče). 
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12 Závěr 

 Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky klasifikace silničních tunelů a 

problematikou přepravy NV v nich. V úvodní části popisuji současnou platnou legislativu 

v ČR, která řeší bezpečnost v tunelech. Ta byla a v současnosti je v ČR na dobré úrovni o 

čemž svědčí minimální nehodovost v tunelech. Dále je třeba vyzdvihnout skutečnost, že v 

poslední době došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti v evropských tunelech. Tento cíl 

byl stanoven v minulosti v tzv. Bílé knize o dopravě, aby se v tunelech výrazně zlepšila 

bezpečnost.  

 Problematiku tunelů také řeší dohoda ADR, která určuje pravidla ve složité oblasti 

přepravy NV v nich. Současným požadavkem plynoucí z dohody je, aby členské státy 

klasifikovaly tunely, které se vyskytují na transevropské dálniční síti. 

 V kapitole 10 popisuji současný stav klasifikace v ČR (všechny čtyři tunely 

kategorie A) a řešení klasifikace v některých zemích Evropy, které ve svých vybraných 

tunelech omezili přepravu nebezpečných nákladů. Počet klasifikovaných tunelů členských 

zemí ADR bude narůstat, čímž v nich dojde na jedné straně k zvýšení bezpečnosti, ale na 

druhé straně to způsobí potíže přepravcům NV.  

 Cílem diplomové práce byl návrh metodiky, který by do budoucna posloužil jako 

návod pro stanovení klasifikace tunelů na dálniční síti v ČR. Na základě návrhu a 

přiřazených bezpečnostních faktorů jednotlivým kategoriím by se mohly tunely podle této 

metodiky klasifikovat. 

 Na základě navržené metodiky uvedené v jednotlivých tabulkách kategorizace 

tunelů navrhuji, aby kategorie D byla vybavena z důvodů přepravy NV v nich daleko lépe 

než se dnes uvažuje. Tímto návrhem musí dojít také automaticky k zlepšení stavebního a 

technického vybavení tunelů zařazených do kategorie C a B, které se tak svými parametry 

přiblíží kategorii A. Z řešené problematiky přepravy nebezpečných nákladů tunely a po 

návrhu metodiky, která doporučuje jednotlivým kategoriím bezpečnostní, stavebně 

technické a technologické vybavení jsem došel k názoru, že by v budoucnu stačily pro 

klasifikaci tunelů v ČR pouze dvě kategorie A a E. Jedna by umožňovala přepravu všech 

NV a v druhé by byl převoz zakázán. Toto řešení by zjednodušilo přepravu po dálniční síti 

v ČR a zajistilo by maximálně možnou bezpečnost pro ostatní účastníky silničního 

provozu. 
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Příloha č. 1 

• Bezpečnostní stavební úpravy podle ČSN 73 7507 

Bezpečnostní stavební úpravy        Tunely: Krátké Střední Dlouhé 
 Tunelová trouba    
   • Nouzové pruhy ♦ ♦ - 

   • Nouzové zálivy  - ♦ 
◊

 

   • Otáčecí zálivy - - ♦ 

   • Nouzové chodníky ◊
 

◊ ◊ 
   • Úkryty pro evakuované osoby - - - 

   • Úkryty pro účely ochrany obyvatelstva - - - 

 Únikové cesty    
   • Záchranné cesty pro osoby - ♦ ◊ 
   • Záchranné cesty pro osoby a vybraná 
       vozidla IZS 

- ♦ ♦ 

   • Otáčecí prostory, zařízení, v záchranných 
      cestách 

- ♦ ♦ 

   • Záchranné cesty pro vozidla - - ♦ 

   • Vstupy pro záchranné jednotky IZS - ♦ ♦ 

   • Záchranné šachty pro osoby - ♦ ♦ 

   • Náhradní únikové cesty - ♦ ♦ 

 Předportálí    
   • Nástupní bezpečnostní plochy - ♦ ◊ 
   • Zpevněné přejezdy ◊  ◊ ◊ 
   • Bezpečnostní záchytná zařízení ◊  ◊ ◊ 
   • Přístupové komunikace ♦ ♦ ♦ 

 ◊ povinné úpravy 

 ♦ na základě hodnocení rizik  

 - nedoporučuje se 

Norma ČSN 73 7507 dále upřesňuje požadavky na stavební úpravy. 
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Příloha č. 2 

•  Rozdělení technických prostředků podle kategorie tunelu TP 98 

Bezpečnostní vybavení TC TB TA 
 Hlásky nouzového volání    
   • Hlásky nouzového volání ♦ 

◊ ◊ 
   • Poplachová tlačítka ♦ 

◊ ◊ 
 Systém videodohledu    
   • Televizní dohledový systém ♦ 

◊ ◊ 
   • Měření úsekové rychlosti ♦ ♦ ◊ 
 Dopravní systém    
   • Sběr dopravních dat  ♦ 

◊ ◊ 
   • Dopravní značení  ♦ 

◊ ◊ 
   • Zařízení pro provozní informace ♦ 

◊ ◊ 
   • Světelné signály pro jízdu v pruzích ♦ 

◊ ◊ 
   • Světelné signály   ♦ 

◊ ◊ 
   • Měření výšky vozidel ♦ 

◊
 

◊ 
   • Mechanické zábrany ♦ ◊ ◊ 
   • Reflexní elementy ◊ ◊ ◊ 
   • Identifikace dopravního excesu v tunelu ♦ 

◊ ◊ 
 Spojovací a dorozumívací zařízení    
   • Rádiové spojení ♦ ◊ ◊ 
   • Mobilní telefonní síť ♦ 

◊ ◊ 
   • Ozvučovací zařízení ♦ 

◊ ◊ 
 Evakuační vybavení    
   • Osvětlení únikových cest ♦ 

◊ ◊ 
   • Bezpečnostní značky ◊ ◊ ◊ 
 Požární zařízení    
   • Automatické hlásiče požáru ♦ 

◊ ◊ 
   • Tlačítkové hlásiče požáru ♦  ◊ ◊ 
   • Přenosné  hasící přístroje ◊ ◊ ◊ 
   • Požární hydranty ♦ ♦ 

◊ 
 Osvětlení tunelu    
   • Normální osvětlení ◊ ◊ ◊ 
   • Náhradní osvětlení ♦ ◊ ◊ 

 ◊ povinné vybavení  

 ♦ požadovaná analýza potřeby a/nebo alternativního řešení  

TP 98 dále upřesňuje v podmínkách požadavky na technologické vybavení tunelů. 


