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Anotace 
Otipka, J.: Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely 

v transevropské dálniční síti při využití systému videodetekce. Diplomová práce, Ostrava: 

VŠB – TU, 2009, 54 s. 

 

V úvodu je diplomová práce zaměřena na problematiku silniční přepravy 

nebezpečných látek. Následně je uvedeno základní rozdělení a kategorizace tunelů.  

V další části diplomové práce jsou srovnány a zhodnoceny jednotlivé systémy 

videodetekce, které se používají České republice. V závěru práce je uveden návrh systému 

pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropských 

dálničních sítích při využití systému videodetekce. 
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Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a 

Videodetection System. Ostrava:VŠB – TU, 2009, 54 pages. 

 

At the beginning of the thesis is focused on the transport of dangerous materials. 

Subsequently referred to the basic distribution and categorization of tunnels. The next part 

of this thesis are compared and evaluated each videodetection systems which are used in 

the Czech Republic. The conclusion is given to design the system for identifying vehicles 

transporting hazardous materials tunnels in the transeuropean motorway network using 

videodetection system.
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1 Úvod 
Nejstarší tunely byly budovány již starými Římany. Tyto tunely plnily úplně jinou 

funkci než tunely dnešní. Tehdy sloužily k dopravě vody. Dnešní tunely jsou budovány 

především pro přepravu osob a nejrůznějších nákladů. První tunel, který se svou 

funkčnosti podobal těm současným byl postaven roku 1670 skrze skalnatý kopec ve 

Francii. Větší rozmach zažily tunely až v období rozkvětu železnic v 19. století, to 

ovšem stále nebyly tunely, které známe z dnešní doby. 

V současnosti se buduje stále větší množství nových tunelů, které mají délku i 

několik desítek kilometrů. Důvodem je narůst zatížení dopravní sítě a zrychlení 

provozu. Kladou se také stále větší požadavky na bezpečnost silničních tunelů, protože 

si správně uvědomujeme, že následky možné dopravní nehody v silničních tunelech 

jsou daleko větší než při nehodě mimo tunel. Tragické následky při nehodách v tunelech 

má na svědomí několik faktorů. Především lidi ohrožuje nedostatečná ventilace vzduchu 

(výměna vzduchu), stísněné podmínky pro zasahující jednotky, rychlý nárůst teploty a 

dalších faktory, které  komplikují zásah. 

Dnes i v budoucnu bude podle předpokladu direktivy 2004/54/EC neustále 

narůstat počet přepravovaných nebezpečných nákladů, které samy o sobě znamenají 

vysoké riziko již na normálních komunikacích a v tunelech to platí dvojnásob. 

V případě nehody mohou nebezpečné náklady významně ohrozit na zdraví, životě, 

životním prostředí a v neposlední řadě ohrožují samotnou stavbu. Z těchto důvodu by 

bylo dobré, aby zasahující jednotky věděly v případě nehody, že se v tunelu nachází 

přepravovaný nebezpečný náklad. Toho by šlo dosáhnout pomocí moderní technologie 

videodetekce. 

Technologie videodetekce se využívá v nejrůznějších případech, ať se jedná o 

detekci požáru, odhalení vzniklých dopravních kolon, dopravních nehod, odstavených 

automobilů, jízdy na červenou. Této moderní technologie se využívá i v jiných 

odvětvích než právě v dopravě. Videodetekcí se lokalizují hledané osoby na letištích, 

slouží jako bezpečnostní systémy, uplatnění je široké a stále se rozvíjející. 

V diplomové práci jsem si stanovil cil navrhnout systém pro videodetekci 

přepravovaných nebezpečných látek tunely transevropské dálniční sítě. Pro úspěšné 

navrhnutí systému, provedu analýzu používaných  systému videodetekce v české 

republice a nejčastěji používaných systému v členských zemích Evropské unie.    
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2  Rešerše právních a technických předpisů a 

norem 
Zákony a předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po silničních komunikacích 

se neustále vyvíjejí a zdokonalují se. Předpisů a zákonů je celá řada, proto provedu pro 

přehlednost jejich krátký rozbor. 

2.1 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí ADR 

Dohoda ADR (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí) se 

zabývá obecně přepravou nebezpečných věcí po evropských silnicích. Za nebezpečnou 

věc považujeme podle ADR předměty, které vykazují jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (toxicita, hořlavost, výbušnost a další). 

Dohoda ADR vešla v platnost roku 1968. Před 25 lety tedy roku 1985 došlo 

k aktualizaci Evropské dohody. ADR je uznávána všemi státy, které se dohodě připojili 

od roku 1987 i Českou republikou (tehdy ČSSR). Samotná ADR neukládá žádné sankce 

za nedodržení podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Sankce ukládají jednotlivé 

státní orgány státu, jenž přistoupili k dohodě ADR podle vnitrostátních předpisů. 

ADR je jedním z nejrozsáhlejších a nejpodrobnějších předpisů, který se zabývá 

pracemi s nebezpečnými věcmi. V předpise jsou nebezpečné věci rozděleny do devíti 

tříd podle jejich vlastností. 

Základní dělení předpisu ADR je do dvou příloh A a B. Tyto přílohy se pak dělí 

na jednotlivé části. Příloha A část 1 až část 7. V příloze B nalezneme část 8 a 9. 

Struktura předpisu ADR je následující: 

 

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 použití obalů a cisteren 

• část 5 – postupy při odeslání 
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• 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, nákladky, výkladky 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 

 

2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/EC o 

minimálních požadavcích pro tunely na transevropské silničních 

sítích 

Tato Evropská směrnice stanovuje minimální požadavky na tunely v 

transevropské silniční síti. Hlavní myšlenkou směrnice je sjednocení vnitrostátních 

právních předpisů s nejnovějšími evropskými předpisy zabývající se bezpečnosti 

Dlouhých tunelech (tunely delší 500m). 

Směrnice se věnuje následující problematice. Stanovuje požadavky na 

bezpečnostní opatření. Ukládá povinnost stanovení správního orgánu, který bude 

přijímat nezbytná opatření jako je stanovení správce tunelu, bezpečnostního technika 

tunelu. Může také plnit funkci inspekčního orgánu. Správní orgán je povinen provádět 

pravidelné kontroly tunelů. Směrnice stanovuje nutnost provedení analýzy rizik . 

Existuje celá řada starších tunelů, které nedosahují dostatečné úrovně bezpečnosti. 

Jedním z úkolů této směrnice je zabývat se tímto problémem a zvýšit míru bezpečnosti 

těchto staveb. Směrnice ukládá požadavky na tunely: 

 

• jejichž projekt nebylo schválen (do 1. května 2006), 

• projekt je schválen, ale tunely ještě nejsou uvedeny do provozu, 

• provozované tunely (jsou v provozu k 30. dubnu 2006). 
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2.3 Zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tímto zákonem se upravují základní podmínky pro provozování motorových 

vozidel na pozemních komunikacích za účelem podnikáni. Zákon také stanovuje 

základní práva a povinnosti právnických a fyzických osob. 

Zákon je dělen do 6 části, ve kterých rozebírá následující problematiku: 

 

• část I – úvodní ustanovení, 

• část II – provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, 

• část III – přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě, 

• část IV – provozování mezinárodní silniční dopravy a provozování silniční 

dopravy na území České republiky zahraničními provozovateli, 

• část V – státní správa a státní odborný dozor v silniční dopravě, 

• část VI – společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

 

Pro řešení problematiky kterou se zabývá diplomová práce je důležitá především  

část III - přeprava nebezpečných věcí v silniční přepravě. V této části jsou stanoveny 

jaké nebezpečné věci je možno po českých silnicích přepravovat, také podmínky pro 

přepravce. 

 

2.4 ČSN 737507/2006 Projektování tunelů na pozemních 

komunikacích 

Tato norma platí pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově 

navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních komunikací. Pro projektování 

rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících tunelů platí ustanovení této 

normy v maximální využitelném rozsahu. Tato norma platí přiměřeně i pro projektování 

výstavby, rekonstrukcí a technické vybavení galerií, protihlukových tunelů a technické 

vybavení podjezdů pozemních komunikací. 

Norma neplatí pro tunely místních místních komunikací s městskou kolejovou 

hromadnou dopravou, pro samostatné tunely nemotoristických komunikací a pro tunely 

účelových komunikací. Norma neobsahuje podrobná ustanovení pro výpočet konstrukce 

tunelů, jejich provádění a pro výpočtová řešení technického vybavení [6]. 
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Norma byla roku 2005 – 2006 zkontrolován a upravena tak, aby vyhovovala 

evropské směrnici 2004/54/EC. 

2.5 Technické podmínky TP98 „technologické vybavení tunelů 

pozemních komunikací“ 

Technické podmínky „Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací“  

(dále TP) stanovují zásady pro návrh a realizaci technologického vybavení tunelu 

pozemní komunikace. Kromě dělení technologického vybavení tunelu na jednotlivé 

systémy, uvádí metodiky výpočtu u souborů, které lze exaktně počítat. U ostatních 

souborů jsou stanoveny základní technické požadavky a funkční principy. TP jsou 

základem pro systémově sjednocenou technologii tunelů v České republice [10]. 

Struktura TP je následující: 

 

• dopravní systém tunelu (dopravním značením, detekce vozidel, identifikace 

dopravních excesu v tunelu), 

• osvětlení tunelu, 

• větrání tunelu, 

• bezpečnostní vybavení a úpravy (hlásky nouzového voláni, bezpečnostní 

tlačítek), 

• spojovací a dorozumívací zařízení 

• požární zabezpečení 

• zásobování elektrickou energii, 

• řídící systém tunelu, 

• systém videodetekce. 

 

2.6 Technické podmínky TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů 

pozemních komunikací“ 

Zcela novým dokumentem jsou TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů 

pozemních komunikací“, které byly vydány Ministerstvem dopravy a spojů a 

zpracovaných společností Eltodo v roce 2002. Podmínky stanovují požadavky na 

správní a provozní dokumentaci, zásady bezpečnostní politiky a z ní vyplývající 

požadavky na bezpečnostního vybavení. Dále navrhují dopravní opatření při omezování 
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provozu a metodiku zpracování dat získávaných v dopravním a technologickém 

systému. V těchto TP je podrobně diskutována otázka servisu, údržby a životnosti 

zařízení, která byla původně v TP98 [10]. 

2.7 Bílá kniha – Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas 

rozhodnout 

Bílá kniha se v úvodu zabývá zejména změnou disproporce mezi jednotlivými 

druhy dopravy, a to v oblasti regulované hospodářské soutěže (zlepšení kvality v 

silniční dopravě, revitalizace železnic či kontrole růstu letecké dopravy) a vzájemného 

propojení různých druhů dopravy (propojení námořní, vnitrozemské vodní a železniční 

dopravy, podpora při zavádění intermodálních služeb či vytvoření technických 

podmínek pro propojení). 

Další část tohoto projektu se věnuje eliminaci dopravně přetížených míst. Zde se 

zaměřuje na uvolnění hlavních tahů, k čemuž by měla pomoci i výstavba transevropské 

sítě pro vytvoření víceúčelových koridorů, síť vysokorychlostní osobní dopravy či 

zlepšení dopravních podmínek. S výstavbou těchto sítí souvisí i otázka jejich 

financování a možnosti příspěvků ze Společenství, což je součást této části. 

Bílá kniha také rozebírá uživatele jako ústřední bod dopravní politiky. Vyzdvihuje 

problém nebezpečných silnic z hlediska nehodovosti a počtu usmrcených, popisuje 

skutečnosti, jež stojí za náklady uživatele a v neposlední řadě ukazuje na dopravu, která 

by se měla více přibližovat požadavkům cestujících a upravit práva a povinnosti 

uživatelů. Zkráceně lze tedy hovořit o dopravě s lidskou tváří [14]. 
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3 Definice základních pojmů 
 

Silniční doprava 

Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková 

osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a 

věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, 

silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a 

volném terénu [5]. 

 

Silniční tunel 

Je to liniový podzemní objekt, kterým prochází silnice, dálnice a nebo místní 

komunikace. Umožňuje bezpečnou a plynulou jízdu skrze horské masivy, vodní 

překážky, zastavěné nebo kulturně-historická a jinak cenná území [4]. 

 

Nebezpečná látka 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za 

podmínek stanovených zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů mají jednu nebo více nebezpečných vlastností 

(výbušné, oxidující, hořlavé, toxické atd.) [6]. 

 

Transevropská dálniční síť 

Celoevropské sjednocení dálničních sítě. Smyslem je zvýšení plynulosti, 

bezpečnosti a posílení cestovního ruchu a obchodu v evropských zemích. 

 

Systém videodetekce 

Je to systém, který umožňuje detekci požadovaných údajů a dat pomoci 

videokamer rozmístěných na sledovaném úseku silnice. Tento systém zajišťuje varování 

obsluhy, nebo samotných řidičů v případě mimořádné události. 
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4 Seznam zkratek 
 

NV – Nebezpečná věc 

MU – Mimořádná událost 

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

RID – Mezinárodní železniční řád pro přepravu nebezpečného zboží 

IATA – Mezinárodní organizace leteckých dopravců 

IMO – Mezinárodní námořní organizace 

SPZ – Státní poznávací značka a registrační značka 

CCTV – Uzavřený televizní okruh 

IPTV – Internet protokol televize 

IP – Internet protokol 

PČR – Policie české republiky 

IZS – Integrované záchranné složky 
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5 Nebezpečné věci 
V hospodářské i občanské sféře každé vyspělé společnosti sehrávají významnou 

úlohu nebezpečné věci (dále jen NV), které je potřebné především z hlediska 

zabezpečení výroby a dopravy přemístit do jakéhokoliv určeného prostoru, místa, státu 

případně organizace (firmy) jakýmkoliv vhodným způsobem. Prvořadým úkolem, 

každého kdo se zabývá manipulaci s NV, včetně její přepravy, je zajištění maximální 

bezpečnosti, aby nedošlo k výbuchu, požáru, úniku apod. 

Nebezpečné věci lze charakterizovat jako látky a předměty, které svými 

vlastnostmi (především výbušnosti, hořlavosti, toxicitou, a ekotoxicitou, infekčnosti, 

žhavosti či radioaktivitou) mohou při přepravě ohrozit ostatní účastníky silničního 

provozu. Nebezpečné věci mívají často současně více nebezpečných vlastností. 

Jakákoliv událost, při které se NV (i v malém množství) vymknou kontrole např. 

únikem z prostoru uskladnění, z nádrže vozidla může vážným způsobem ohrožovat 

zdraví a životy osob, zvířat a dlouhodobě zatěžovat životní prostředí. Největším 

nebezpečím jsou nehody, při kterých se do prostředí dostává nekontrolovatelné a 

velkém množství NV ropného původu. Je potřeba si uvědomit, že pouhý jeden litr 

benzínu (nafty) znehodnotí až deset milionů litrů vody. 

Na přepravu NV lze použít všechny druhy dopravy. V podmínkách střední Evropy 

se pro přepravu NV nevíce používají prostředky silniční dopravy [1]. 

5.1 Rizika silniční přepravy nebezpečných věcí 

Přeprava nebezpečných věcí bezpochyby patří mezi nejrizikovější činnosti. I malý 

únik z dopravního prostředku může mít za následek vznik závažné mimořádné události 

(dále jen MU). 

Bezpečnost přepravy může ovlivnit celá řada faktorů a vlivů, ale především 

způsob vykonání přepravy a to je možné dvěma způsoby: 

 

• Legálně 

• Nelegálně 

 

Nebezpečí je umocněno tím, že nevíme přesný čas a místo kde dojde ke vzniku 

nehody vozidel, které přepravují NV, včetně toho jaké množství látky při nehodě unikne 

do životního prostředí. To se týká jak legálního tak i nelegálního způsobu přepravy [1]. 
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5.1.1 Přeprava NV legálním způsobem 

Tuto přepravu vykonávají společnosti, které postupují v souladu s právními 

normami dané země ve shodě s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (dále jen ADR). I když je uděláno vše pro bezpečnost přepravy, 

vždy mohou nastat výjimečné situace, které mohou vést k nehodě přepravujících 

vozidel. Tyto nehody pak mohou přerůst do havárií, jenž významně ohrozí na životech 

člověka, zvířata, ale znamenají i veliké nebezpečí pro životní prostředí. Nehody se 

nejčastěji stávají z několika příčin: 

 

• Lidský faktor 

• Selhání techniky 

• Jiné faktory 

 

Lidský faktor 

Faktorem, který nejčastěji zapříčiní dopravní nehodu je lidský faktor. Z hlediska 

bezpečnosti sehrává nevýznamnější roli řidič vozidla. Riziko spočívá především 

v kvalifikovanosti, připravenosti a kvalitách těchto osob na zařazení do silničního 

provozu. Pro řidiče je důležitý i věk, jejich zkušenosti, psychický, zdravotní stav, také 

technický stav vozidla, apod. Toto všechno má vliv na kvalitu jízdy a způsob 

dodržování legislativních norem v oblasti přepravy NV. Neméně důležitým znakem 

řidičů je jejich styl jízdy (jak projíždějí zatáčky, jak prudce brzdí, jak předjíždějí). 

Osoby si také musí uvědomovat jaký náklad přepravují a v jakém stavu je (tuhý, 

kapalný). Může docházet ke změně těžiště vozidla a to může vést k neovladatelnosti 

vozidla a vzniku dopravní nehody. 

Důležité je také, aby zaměstnavatel, nebo sám řidič stanovil správný režim jízdy, 

ten se skládá z několika části viz. obr. č.1. Diagram režimu jízdy. 
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Trasa 
přepravy

Dopravní 
disciplína 

 
Obr. č.1. Diagram režimu jízdy [1]. 

 

Technický stav vozidla 

Pravděpodobnost selhání techniky závisí především na technickém stavu vozidla. 

Ze strany provozovatelů vozidel pro přepravu NV, by měl být kladen maximální důraz 

na pravidelné technické prohlídky, údržbu a kontrolu vozidel. Za předpokladu, že 

vozidlo v plné míře splňuje přísná kritéria ADR, je největším nebezpečím skryta vada 

materiálu, která může způsobit závažnou havárii [1]. 

 

Jiné faktory 

Mezi jiné neboli ostatní faktory jde zařadit celá řada činitelů, jenž mohou ovlivnit 

bezpečnost přepravy nebezpečných věcí. Patří zde: 

• parametry, stav a kvalita vozovky a její označení, 

• povětrnostní situace, 

• bezpečnostní dozor ze strany policie a ostatních orgánů státního dozoru (celní 

správy, inspektorátu práce), 

• hustota provozu na komunikacích, apod. 

5.1.2 Přeprava nelegální způsobem 

Toho to druhu přepravy se využívá z nejrůznějších důvodů. Největším 

nebezpečím přepravy nelegálním způsobem je snaha o utajení ze strany osob, které 

přepravu zajišťují. Nejčastěji se lidé uchyluji k ilegálnímu druhu přepravy z důvodu 

vyhnutí se nutnosti provedení patřičných bezpečnostních opatření (snížení nákladu na 

přepravu) a nebo za účelem přepravy NV pro teroristické útoky [1]. 

Rychlost 
vozidla 

Zabezpečení 
vozidla 

Bezpečnostní 
přestávky 

Režim jízdy 

Zabezpečení 
nákladu 
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5.1.3 Nejčastější příčiny úniku nebezpečných věcí při přepravě 

V závislosti použitého dopravního prostředku (osobního, nákladního nebo 

speciálního vozidla), může únik nastat z těchto důvodu: 

• Protržení nádrže (palivové nebo olejové) při dopravní nehodě, 

• poničení přepravních cisternových nádrží nebo speciálních vozidel (přívěsy, 

návěsy), které přepravují NV při dopravní nehodě, 

• poškození obalů NV uložených v nákladním prostoru přepravujícího vozidla 

z důvodu dopravní nehody, nebo špatného uložení nákladu, 

• vypadnutí NV z nákladního prostoru vlivem špatného naložení nákladu, 

nebezpečnou jízdou vozidla, apod. 

Souhrn závažných havárií:

Místo a datum Příčina Škody 

8.7.1987centrum 
města Herbour 

(NSR) 

výbuch a požár 28 tun benzínu a 6 tun nafty po 
úniku z poškozené nádrže cisternového vozidla 
s přívěsem 

50 usmrcených 
osob 15zničených 
budov celková 
škoda cca 50 mil 
marek 

11.7.1987 Kemp 
Los Alfaques 
(Španělsko) 

výbuch a požár 22 tun vysoce hořlavého 
zkapalněného propylénu po nárazu do stěny a 
následné explozi nádrží zaparkovaných vozidel 
a bomb s propan-butanem v hořících přívěsech

215 usmrcených 
osob, cca 400 
raněných 

15.2.1991 střed 
města Thai 

Muangu 
(Thajsko) 

exploze beden s dynamitem způsobená 
odhozením hořící cigarety při překládce z 
havarovaného vozidla na náhradní 

1270 usmrcených 
osob, cca 500 
poškozených domů 

3.11.1982 
silniční tunel 

Salanga 
(Afganistan) 

exploze s následný požár vozidel způsobený 
nárazem civilního cisternového vozidla do 
protijedoucího vojenského vozidla a následné 
uzavření tunelu z obou stran 

cca 1000 až 2700 
usmrcených osob, 
cca 30 zničených 
vozidel 

23.3.1999 
dálniční tunel 

pod Mont 
Blancem 

únik nafty z nádrže vozidla na výfuk a následný 
požár, který zachvátil i ostatní vozidla 
(likvidace požáru trvala více než 50 hodin) 

420 otrávených a 
zuhelnatělých osob 

29.5.1999 
dálniční 

Taurenský tunel 
(Rakousko) 

vznik a rozšíření požáru po dopravní nehodě 
nákladního vozidla přepravujícího laky s jiným 
vozidlem 

120 usmrcených 
osob, 66 zraněných 
osob, 60 zničených 
vozidel, zřícení 
tunelu 

23.5.2004 
Mihailest 

(Rumunsko) 

požár nákladního vozidla přepravujícího 
dusíkaté hnojiva a exploze nákladu při zásahu 
hasičů 

17 usmrcených 
osob,                     
20 poškozených 
domů 

4.6.2005 
dálniční tunel     

(Francie, Itálie) 

únik nafty z kamiónu převážejícího pneumatiky 
a následné vzplanutí, zříceni stropu tunelu, 
poničení 10km tunelu 

2 usmrcené osoby, 
20 osob zraněno 

Tabulka č.1. Závažné havárie [1]. 
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5.2 Bezpečná přeprava nebezpečných věcí 

Problematiku přepravy nebezpečných látek nelze podceňovat z důvodu ohrožení 

lidských životů, ekonomických ztrát a ohrožení životního prostředí. Abychom snížili 

tyto rizika zavedli se určité pravidla. Jsou to předpisy jak mezinárodní, tak vnitrostátní 

pro silniční, železniční, leteckou, lodní přepravu. Pro silniční mezinárodní přepravu je 

důležitá především Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí dohoda ADR (Accord eurpéen relatif au transport international des marchandies 

dangereuse par route). Mezinárodní předpisy jsou pravidelně ve dvouletých intervalech 

aktualizovány na základě vývoje dopravních prostředků a požadavku průmyslu. Dohoda 

ADR především stanovuje: 

a) vyjmenovává látky a předměty, které představují určitý druh nebezpečí a jsou 

nazývány nebezpečnými; 

b) stanovuje požadavky na: 

• balení (druhy obalů, požadavky na obaly); 

• značení (bezpečnostní značky,výstražné tabule); 

• přepravu (nákladku, výkladku, manipulace, průvodní doklady – nákladní 

list); 

• přepravní prostředky (konstrukce, provedení); 

• klasifikace a třízení nebezpečných látek [7];  

 

V dohodě ADR jsou nebezpečné látky zatřízeny do skupin nebezpečnosti: 

 

Třída Pojmenování Druh třídy 
1 Výbušné látky a předměty výlučná 
2 Plyny výlučná 
3 Hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky) volná 

4.1 Hořlavé tuhé látky (zápalné pevné látky) volná 
4.2 Samozápalné látky volná 
4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé (zápalné) plyny volná 
5.1 Látka podporující hoření (působící oxidačně) volná 
5.2 Organické peroxidy volná 
6.1 Jedovaté látky volná 
6.2 Infekční látky volná 
7 Radioaktivní látky výlučná 
8 Žíravé látky volná 
9 Jiné (různé) nebezpečné látky a předměty volná 

Tabulka č.2. Třídy nebezpečnosti ADR [7]. 
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5.2.1 Číselné značení nebezpečných látek v rámci přepravy 

Číselné značení nebezpečných látek bývá uvedeno v předpisech pro přepravu, 

v nejrůznějších databázích a katalozích. Slouží především pro získávání informací o 

chemické látce nebo chemickém přípravku. Mezi číselné značení patří především  

Kemler-kód  (identifikační číslo nebezpečnosti),  UN-kód (identifikační čísla), ale také 

klasifikace dle ADR (případně RID, IMO, IATA) [7]. 

 

UN-kód 

Látky, které spadají pod přepravní předpisy ADR a RID je přiřazen čtyř místný 

číselný kód. Ten látku jednoznačně identifikuje. Tomuto kódu říkáme identifikační číslo 

látky. Abecední seznam látek s přidělenými číselnými kódy jsou uvedeny  v příloze 

předpisu ADR, RID. Identifikačního čísla látky se využívá nejčastěji pro rychlou 

identifikaci látky. Autorem UN-kódu je Organizace spojených národu, proto se můžeme 

setkat s označením jako číslo OSN. 

UN-Kód musí být uveden v písemných pokynech pro řidiče, nákladním listu a 

také musí být na speciální výstražné ceduli (v dolní polovině), tou jsou označovány 

vozidla převážející nebezpečnou látku. 

 

Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler-Kód) 

Identifikačního čísla se využívá jak již název napovídá pro identifikaci 

nebezpečnosti látky, která spadá pod předpis přepravy v rámci ADR a RID. Číslo je 

trojmístná kombinace čísel, která je ve výjimečných případech je doplňováno písmenem 

X (nehasit vodou). Kemler-kód je uváděn na speciální výstražné ceduli oranžové barvy 

v horní polovině. Čísla v Kemler-kód označují tyto nebezpečí: 

 

Číslo Nebezpečí 
2 uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 
3 hořlavost par kapalin a plynů 
4 hořlavost tuhých látek 
5 oxidační účinky (podporuje hoření) 
6 jedovatost (toxicita) 
7 radioaktivita 
8 žíravost 
9 nebezpečí samovolné prudké reakce 
X nesmí přijít do styku s vodou  

Tabulka č.3. Tabulka nebezpečí Kemler-kód [7]. 
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První číslo z trojmístného kód označuje primární nebezpečí, druhá a třetí číslice 

označuje druhotné (sekundární nebezpečí), s kterým je v případě nehody nutno počítat. 

Pokud jsou čísla v kódu zdvojena znamená to zvýšené nebezpečí (např. 66 velmi 

jedovatá látka). Identifikační číslo nebezpečnosti musí být uvedeno v písemných 

pokynech pro řidiče [7]. 

5.2.2 Značení dopravních prostředků přepravující nebezpečné látky 

Vozidla přepravující nebezpečné látky a předměty po silnicích musí být ve smyslu 

ADR (příloha B) označeny jak na přední tak i na zadní straně dopravní jednotky 

výstražnou reflexní tabulí oranžové barvy, černě orámovanou, o tvaru obdélníku 

s rozměry 30x40 cm. V některých případech může být rozměr tabule pozměněn na 

30x12 cm. 

Velmi přísná ustanovení jsou pak speciálně pro cisterny. Ty se pak ještě dělí na 

cisterny se snímatelnou nádrží a bez snímatelné nádrže. Cisterny musí mít kromě výše 

uvedených tabulí ještě označení na bočních stranách cisterny výstražnou identifikační 

tabuli. Tabule je obdélník o rozměrech 30x40 cm oranžové barvy, černě orámovaný a 

podélně rozdělený. V horní polovině se nachází identifikační číslo nebezpečnosti (na 

výšku musí mít 10 cm) a ve spodní polovině identifikační číslo látky (taktéž musí mít 

číslice na výšku 10 cm). Musí být nesmazatelná a v případě požáru musí být čitelná po 

dobu 15 minut. Na obrázku číslo 2 je vidět výstražná identifikační tabule. 

 

 
Obr. č.2. Výstražná identifikační tabule [7]. 

 

Navíc na obou bocích a na zadní straně cisterny musí být přimontována 

bezpečnostní značka (seznam bezpečnostních značek je uveden v příloze B). Pokud je 

cisterna více komorová a v komorách převáží různé látky pak musí být označena 

následovně: 
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• Přední a zadní strana dopravní jednotky výstražná tabule. 

• Bok každé komory cisterny musí být vybaven bezpečnostní značkou a 

výstražnou tabulí pro identifikaci konkrétní látky. 

 

U více komorových cisteren je dostačující pokud převážíme látky rozdílných  

UN-kódu např. 1201, 1203 a 1223 stačí, když jsou na vozidle umístěny výstražné tabule 

jedna vepředu a druhá vzadu, s uvedenými identifikačními čísly látky a identifikačními 

čísly nebezpečnosti přepravované nejnebezpečnější látky. Ta z látek, která má nejnižší 

teplotu vzplanuti. Názorné obrázky označení automobilů přepravující nebezpečnou 

látku je uvedeno v příloze A [7]. 

5.3 Přeprava nebezpečných věcí tunely 

Přeprava NV tunely znamená vysoké riziko pro samotné uživatele tunelů, životní 

prostředí tak i pro stavbu samotnou. Jednou z podmínek pro přepravu NV tunelem je, 

aby oprávněné orgány zařadili tunel do jedné ze kategorií tunelů dle ADR. Tyto 

kategorie stanovují, zda mohu nebezpečnou látku nebo předmět tunelem převážet. 

Předtím než se tunely zařadí, do některé z kategorií musí se brát ohled na mnoho faktorů 

např. možnost použití jiné dopravní trasy, charakteristika samotného tunelu, odhad 

rizika. Jeden tunel může být zařazen do dvou kategoriích, záleží na denní době zda NV 

převážím v noci a nebo přes den [7]. 

5.3.1 Kategorie tunelů dle ADR 

Jedinou možností, jak můžeme klasifikovat tunel do určité kategorie je pomocí 

softwarové analýzy QRAM. Označení kategorie tunelů musí být při v jezdu do tunelu, 

ale i v místech kde se případně dá napojit na objízdnou trasu. V případě více tunelů 

v řadě (za sebou), musí být tunely zařazeny do stejné kategorie , do nejpřísněji zatřízené 

kategorie tunelů. Postupem času může dojít ke změně zařazení tunelů do určité 

kategorie, na to má vliv rostoucí intenzita dopravy, nebo vybavení tunelu novým 

bezpečnostním prvkem. Kategorie tunelů dle ADR jsou následující: 

 

Kategorie tunelu A 

Žádné omezení pro přepravu nebezpečných věcí. 
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Kategorie tunelu B 

Kategorie B omezuje přepravu tunely, takové předměty, které by mohly vést 

 k velmi silnému výbuchu. V tabulce je uvedený seznam nebezpečných věcí, které 

splňují dané kritéria. 

 

Kategorie tunelu B 
Třída 1 skupiny snášenlivosti A a L 
Třída 3 Klasifikační kód D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379) 

Třída 4.1 Klasifikační kód D a DT a samovolně se rozkládající látky typu B (UN 3221, 3222, 3231, 
3232) 

Třída 5.2 Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3111, 3112) 
Pokud není celková hmotnost čisté výbušné látky v dopravních jednotkách větší než 1000kg 
Třída 1 podtřídy 1.1, 1.2, 1.5 kromě skupiny snášenlivosti A a L 

Pokud jsou přepravovány v cisternách 
Třída 2 klasifikační kódy F, TF, TFC 

Třída 4.2 obalová skupina I 
Třída 4.3 obalová skupina I 
Třída 5.1 obalová skupina I 

Tabulka č.4. Kategorie tunelu B [9]. 

 

Kategorie tunelu C

Tato kategorie omezuje přepravu nebezpečných věcí, které mohou vést k velmi 

silnému výbuchu a nebo k velkému úniku toxických látek. Do kategorie tunelu C jsou 

zařazeny nebezpečné věci, které jsou uvedeny v tabulce č.5. Do kategorie C také patří  

NV, jenž jsou zařazeny do kategorie B. 

 

Kategorie tunelu C 

Třída 1 podtřída 1.1, 1.2, 1.5 (kromě skupiny snášenlivosti A a L) a podtřída 1.3 (skupiny 
snášenlivosti H a J) 

Třída 7 UN 2977, 2978 
Pokud celková hmotnost výbušné látky nepřesáhne v odpravní jednotce větší než 5000 kg 

Třída 1 podtřída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G) 
Pokud jsou přepravovány v cisternách 

Třída 2 klasifikační kódy 2A, 2O, 3A ,3O jakož i kalsifikační kódy obsahující jen písmeno T nebo 
skupiny T, TC, TO, TOC 

Třída 3 obalová skupina I pro klasifikační kódy FC, FT1, FT2, FTC 
Třída 6.1 obalová skupina I 
Třída 8 obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT 

Tabulka č.5. Kategorie tunelu C [9]. 
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Kategorie Tunelu D 

Kategorie D omezuje přepravu látek, jenž mohou vést k silnému výbuchu, 

velkému úniku toxických látek a nebo vedou k velkému požáru. Do kategorie D se 

automaticky zařazují látky spadající do kategorie C a navíc se k nim přidávají látky 

splňující nebezpečné vlastnosti uvedené v tabulce číslo 6. 

 

Kategorie tunelu D 
Třída 1 podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G) 
Třída 2 klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC, TOC 

Třída 4.1 Samovolně se rozkládající látky typu C, D, E, F a (UN 2956, 3245, 3242, 3251) 
Třída 5.2 Organické peroxidy, typy C, D, E, F 

Třída 6.1 Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1, TFC a látky s inhalační toxicitou  
(UN 3381 až 3390) 

Třída 8 obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT, COT 
Třída 9 klasifikační kódy M9 a M10 

Pokud jsou přepravovány v cisternách a nebo volně ložené 
Třída 3  

Třída 4.2 obalová skupina II 
Třída 4.3 obalová skupina II 
Třída 6.1 obalová skupina II a obalová skupina III pro klasifikační kód TF2 
Třída 8 obalová skupina I pro klasifikační kódy CF1, CFT 
Třída 9 klasifikační kódy M2 a M3 

Tabulka č.6. Kategorie tunelu D [9]. 

 

Kategorie tunelu E 

Tunely kategorie E omezuje přepravu NV, výjimku tvoří pouze látky s UN-kódem 

UN 2919, 3291, 3331 a 3373. [9]. 
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6 Dopravní tunely 
S rozvojem dopravy se stále více budují podzemní stavby - tunely. Tunely slouží 

k urychlení a zkrácení času spojení, umožňují snížit intenzitu dopravy v centrech měst, 

propojují komunikace pod horami atd. Rozvoj staveb tunelů pro automobilovou 

dopravu nastává v posledních 50ti letech. Nutnost stavět automobilové tunely vyvolává 

potřeba snižovat intenzitu dopravy ve městech a dále řešit spojení na tranzitních 

komunikacích. 

Tunel jako samostatná stavba se v současné době již téměř nevyskytuje. Součástí 

tunelů jsou další stavby, jedná se například o provozně technické objekty, velíny, 

strojovny, sklady a další [8]. 

6.1 Dělení tunelů 

6.1.1 Dělení tunelů z hlediska umístění v terénu 

Silniční a dálniční tunely se z hlediska situování v terénu a druhu překonávané 

překážky dělíme na: 

• horské tunely,  

• městské tunely, 

• podvodní; 

 

Horské tunely: 

Z pravidla procházejí horským masivem a tvoří část silniční nebo dálniční 

komunikace, můžou být vrcholové a nebo úboční. 

 

Městské tunely: 

Dopravou velmi zatížené tunely, které umožňují plynulou a bezpečnou jízdu 

městy, tvoří část městské dopravní sítě, kde zajišťují ochranu zastavěných území a 

území, které mají vysokou kulturní hodnotu. Městské tunely lze dělit do podskupin: 

 

• silniční podchody (podjezdy) s tunelovým charakterem, 

• silniční tunely v rovinatém území, 

• silniční tunely ve zvlněném terénu; 
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Podvodní tunely: 

Tato skupina tunelu slouží k překonání vodní překážky mohou vést pod řekou 

nebo pod mořem. Podvodní tunely jsou stavby, které jsou velmi nákladné a složité pro 

výstavbu [4].  

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

Dělení tunelů podle způsobu výstavby 

Metody budování tunelů lze rozdělit na dva respektive na tři základní způsoby. 

Nejčastěji se používá technologie výstavby ražením (uzavřená stavební metoda), 

druhým často používaným způsobem je budování pomoci hloubení (otevřený stavební 

metoda). Poté se jedná už o budování tunelů speciálními metodami, kterých se používá 

jen ve výjimečných případech jako např. výstavba podvodních tunelů. 

Dělení tunelů podle tvarů ostění 

Tunely se podle tvaru ostění dělí na tři základní druhy. Můžeme mít tunel tzv. 

klenbové případně se spodní klenbou. Druhým používaným tvarem ostění je kruhové a 

posledním druhem ostění, které se používá je obdélníkového tvaru. 

Dělení tunelů podle délky 

V dnešní době se tunely staví neustále delší a delší. Příkladem může být otevřeni 

doposud nejdelšího silničního tunelu  roku 2000 v Norsku (Laerdal), který dosahuje 

úctyhodných 24510 m. V České republice se tunely dělí podle technologického 

předpisu TP98 technologické vybavení tunelů pozemních komunikací na tři skupiny. 

Krátké – délka do 300 m, střední – délka tunelu mezi 300 až 3000 m, dlouhé – délka 

tunelu přesahuje 3000m [10]. 

V každé zemi se tunely podle délky dělí trochu jinak. Legislativa Evropské unie 

bere v úvahu podle směrnice evropského parlamentu a rady 2004/54/ES o minimálních 

bezpečnostních  požadavcích na tunely transevrospké silniční sítě pouze tunely delší než 

500m. Kratší tunely Evropská legislativa neřeší [13]. 
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 Přehled nejdelších silničních tunelů: 

 

 Stát Tunel Délka [m] Otevřeno 
Norsko Leardal 24 510 2000 
Švýcarsko St. Gotthard 16 918 1980 
Rakousko Arlberg 13 972 1978 
Taiwan Pinglin 12 900 2003 
Francie - Italie Frejus 12 895 1980 
Francie - Italie Mont-Blanc 11 600 1965 
Norsko Gudvanga 11 428 1991 
Norsko Folgefonn 11 130 2001 
Japonsko Kan-etsu 11 010 1990 
Japonsko Hida 10 750 2010 
Italie Gran Sasso - východ 10 176 1984 
Italie Gran Sasso - západ 10 121 1995 
Francie Rueil - Jouy en Josas 10 000 2006 

 

Tabulka č.7. Přehled silničních tunelů. 

6.1.5 Zatřídění tunelu do bezpečnostních kategorií 

Z hlediska technického vybavení tunelu se tunely zatřiďují v závislosti na délce 

tunelů a intenzitě ekvivalencích vozidel do bezpečnostních kategorií: 

 

• kategorie TA, 

• kategorie TB, 

• kategorie TC. 

 

Diagram na obr. č. 3 je platný pro tunelovou troubu s jedním nebo dvěma pruhy 

v dopravním pásu. Tunel se třemi nebo více pruhy v jednom dopravním pásu je vždy 

navrhován do kategorie TA. Dále se tunel zařazuje o kategorii výše, pokud se větví do 

více směrů nebo naopak, když jsou přiváděná dodatečně další vozidla z vedlejších 

směrů. Kategorie se zvažuje individuálně, např. v případě, že nelze očekávat vysokou 

účinnost podélné ventilace díky směrovým obloukům v tunelu [2]. 

Zatřídění do bezpečnostních kategorií je graficky vyjádřeno v obrázku č. 3,kde 

jsou v logaritmickém měřítku uvedeny na svislé ose intenzita dopravy ekvivalentních 

vozidel (nad 100 vozidel/den) a na vodorovné ose délka tunelu v m, (větší než 100 m) 

[12]. 
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Obr. č.3. Zatřídění do bezpečnostních kategorií [12]. 

 

Vzhledem k návrhovému období pro bezpečnostní technologické vybavení tunelu, 

které je 15 let, je hodnota intenzity pro zařazení tunelu do kategorie TA, TB a TC 

přepočítávána pomocí predikčních koeficientů růstu automobilové dopravy na toto 

období. Na základě přidělení tunelu do určité kategorie se tunel vybavuje povinně 

technickými prostředky nebo jsou tyto prostředky doporučeny [2]. 

6.2 Technologické vybavení tunelu 

V zásadě lze dělit tunelové dílo na stavební a technologickou část. Technologie 

tunelu se dělí na hlavní celky: 

 

• dopravní systém, 

• bezpečnostní vybavení, 

• technická zařízení zabezpečující funkčnost tunelu. 

 

Výchozím materiálem pro projektování tunelů pozemních komunikací je  

ČSN 737505 „projektování tunelů pozemních komunikací“. Technologické vybavení 

tunelů se dělí na: 

 

• dopravní systém, 

• osvětlení, 
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• větrání, 

• bezpečnostní vybavení, 

• spojovací a dorozumívací zařízení, 

• požární zabezpečení, 

• systém videodohledu, 

• centrální řídící systém, 

• zásobování elektrickou energií, 

• zařízení pro údržbu. 

6.2.1 

6.2.2 

Dopravní systém 

Tento systém slouží k řízení dopravy. Jeho funkčnost zajišťuji senzory (zařízení 

měřící fyzikální veličiny, jako je např. intenzita dopravy atd.), aktory (zařízení umístěna 

v zorném poli řidiče a ovlivňuji způsob jeho jízdy např. světelná proměnná značka) a 

řídícím systémem (jedna se o regulovanou soustavu tvořenou senzory jednotlivých 

funkčních celků, které snímají množinu vstupních parametrů a akceptory, což jsou 

výstupní členy zprostředkující styk s řidiči a zajišťují příslušné chování technologií  

obr. č.4 ) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.4. Řídící systém [2]. 

Osvětlení 

Cílem osvětlení tunelů je zajistit v průběhu dne i noci bezpečnost, plynulost a 

zrakovou pohodu účastníků provozu obdobnou, jako na přilehlých úsecích otevřené 

komunikace, při respektování dané návrhové rychlosti. Pro osvětlení v tunelech jsou za 

důležité považovány tyto fotometrické charakteristiky: 

 

• úroveň jasu vozovky a spodní části tunelu, 

• rovnoměrnost rozložení jasu na vozovce, 

Řídící systém

Akceptor Vstupní data 

Vnější vazby 

Zpracování řízení
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• omezení oslnění, 

• omezení míhání světla. 

 

Vzhledem k zrakové adaptaci řidiče je osvětlení tunelů nejkritičtější v denních 

hodinách, kdy řidič vjíždí z prostředí s vysokou úrovní jasu do prostředí, kde je úroveň 

jasu nízká. V tunelech rozlišujeme pět pásem osvětlení. Příjezdové pásmo, prahové 

pásmo, přechodové pásmo, vnitřní pásmo a výjezdové pásmo [2]. 

6.2.3 

6.2.4 

Větrání tunelu  

Jde o velmi důležité technologické vybavení, které má za úkol odvádět znečištěny 

vzduch mimo tunel. Větráni by mělo zajišťovat následující funkce: 

• Zabezpečit koncentraci škodlivin ve vzduchu v tunelu v mezích nejvyšších 

přípustných koncentrací nejzávažnějších škodlivin, se zřetelem na dobu 

pobytu osob v tunelu a ve smyslu hygienických předpisů. 

• Zajištění dobré viditelnosti pro průjezd vozidel, při znečištění tunelového 

vzduchu způsobeného emisemi výfuku vznětových motorů a prachem, 

s ohledem na povolenou rychlost vozidel v tunelu. 

• Snížení působení účinku kouře a tepla při požáru vozidla na osoby nacházející 

se v tunelu. 

• Řízení rozptylu škodlivých látek ve vzduchu způsobených exhalacemi vozidel 

do okolí tunelu a tím snížení imisního zatížení okolí tunelu [2]. 

Bezpečnostní vybavení 

V tunelech se instaluji bezpečnostní vybavení z důvodů snížení míry rizika 

výskytu mimořádných situací a v případě, že vzniknou, zajistit maximální možnou 

ochranu pro účastníky této situace. 

Pro zvýšení bezpečnosti se provádějí jak organizační opatření, tak i stavební 

úpravy. Nejvýznamnějším organizačním opatřením je bezesporu, že nebezpečné 

náklady nesmím převážet tunely, které jsou delší než 5 km a nebo vedou pod hladinou. 

Mezi stavební úpravy patří: nouzové pruhy, nouzové zálivy, otáčecí zálivy, únikové 

komunikace, nouzové chodníky a vstupy pro záchranné týmy. Podrobnější popis těchto 

stavebních úprav nalezneme v ČSN 737507 „projektování tunelů pozemních 

komunikací“. 
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Jedním z určujících faktorů pro bezpečnost uživatelů v tunelů je mez, do které 

jsou pozorovatelé tunelu schopni poskytnout aktuální informace o dopravní situaci, dále 

rychlost, s jakou je předaná informace o odchylce od běžného stavu k řidičům. K tomu 

slouží různá zařízení ty lze dělit: 

 

• zařízení poskytující řidičům informace – dopravní návěstidla a značky, 

reproduktory atd. 

• zařízení poskytující informace provozovateli tunelu – uzavřené televizní 

okruhy, poplachová tlačítka apod. 

• zařízení pro oboustrannou verbální komunikaci mezi řidiči a dispečerem – 

telefony atd. [2]. 

6.2.5 

6.2.6 

Spojovací a dorozumívací zařízení 

Pomoci těchto zařízení lze přenášet informace o dopravní situaci k řidiči. Patří 

radiové spojení, ozvučovaní zařízení. 

Radiové spojení umožňuje přenášet k řidiči dopravní informace. Toto je 

významným bezpečnostním prvkem. Radiová komunikace značně usnadňuje práci 

záchranným složkám v případě zásahu a likvidace mimořádné situace. Pro tyto účely se 

osvědčují i mobilní telefonní sítě (v tunelech delších než 1 km se doporučuje vybavit 

vyzařovacím kabelem nebo anténou). 

Pomoci ozvučovacího zařízení má operátor možnost předávat informace a 

instrukce uživatelům tunelu, hlavně v případě stojících vozidel v tunelu. Ozvučovací 

zařízení se doporučuje instalovat především v tunelech, které jsou vybaveny 

videodohledem [2]. 

Požární zabezpečení 

Pravděpodobnost vzniku požáru je stejně vysoká v tunelech jako na otevřeném 

prostranství. Nejčastější příčinou bývá mechanická nebo elektrická závada na vozidle 

(zkrat, brzdy, přívod paliva, pneumatiky, atd.). K požáru v tunelu dochází málokdy, 

ovšem když k němu dojde, jedná se o vážnou situaci. Teplota při těchto požárech 

snadno dosáhne teploty 1000°C. Často a snadno dochází k panice mezi uživateli tunelu. 

Z těchto důvodu je kladen důraz na včasnou detekci požáru. Používají se 

tlačítkové hlásiče požáru (jsou umístěny v každé SOS hlásce, v technologických 

prostorech tunelu), ty jsou napojeny na ústřednu EPS. Využívá se také automatických 
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požárních hlásičů. Používají se především spolehlivých liniových hlásičů požáru. 

Poměrně novým prvkem detekce požáru je systém videodetekce. 

Pro případ že vznikne požár je nutno vybavit tunel hasicími prostředky, aby ho 

bylo možno co nejrychleji zlikvidovat. V tunelech jsou rozmístěny přenosné hasící 

přístroje (v každé SOS hlásce jsou umístěny dva hasící přístroje. Práškový a sněhový). 

Tunely delší než 1000 m jsou vybaveny potrubím a hydranty. 

V případě požáru je osvětlení tunelu značně oslabeno vlivem kouře. Z tohoto 

důvodu jsou únikové komunikace vybaveny speciálními značkami a bodovými světli ve 

výšce 1 metru [2]. 

6.2.7 Systém videodohledu 

Tento systém má za úkol především monitorování dopravy a odhalení případných 

dopravních excesů. Kamery se z pravidla rozmísťují po 150 až 300 metrech. Signál 

z kamer je vyveden do ústředny televizního systému, ta je ve většině případu v řídicím 

velínu tunelu. Videodohled dovede identifikovat samostatně identifikovat mimořádné 

situace. Kamery, které zachycují mimořádnou situaci se zobrazí na monitoru 

operátorovi tunelu. Ústředny jsou napojeny na SOS hlásky, poplachové tlačítka, požární 

detektory. 

Přednostně se doporučuje využívat digitálního televizního signálu před signálem 

analogovým [2]. 
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7 Systéme Videodetekce 
Videodetekční systémy využívají video zobrazení (které napodobuje lidské 

vizuální sledování) pro detekci pohybu na silničních komunikacích a k získání 

potřebných dat pro řízení a kontrolu provozu. Moderní videodetekční systémy jsou 

integrovány do informačních systémů, které jsou založeny na digitálním rozpoznání 

vzorků a inteligentním zpracování obrazu, s možností poskytnout různé druhy datových 

výstupů. Hlavní výhodou je velmi krátká reakční doba (odezva), vysoká účinnost při 

zjišťování dopravních incidentů, přesné hodnocení nebezpečných situací, možnost 

optimalizace plánování mimořádných zásahů, kontinuální integrace zvolených 

kontrolních postupů a řada dalších. 

 

Stávající videodetekce z pravidla řeší úlohy: 

 

• detekce vozidel, 

• detekce pohybu osob nebo zvířat ve vozovce, 

• detekce předmětu ve vozovce, 

• dým respektive požár, 

• délková klasifikace vozidel, 

• mření rychlosti vozidel, 

• detekce nesprávné jízdy a zastavení vozidel, 

• detekce vybraných dopravních přestupků, 

• detekce obsazenosti jízdních pruhů, 

• kombinované sčítání vozidel a popř. další. 

 

Jak jsem již zmiňoval nehody v tunelech jsou velmi nebezpečné. Z tohoto důvodu 

je nezbytné působit všemi možnými prostředky na snižování potenciálních rizik vzniku 

nehody a přímých dopadů, pokud nehoda vznikne. Jde především o omezení 

nehodových spouštěcích efektů a zajištění řízené kontroly vozidel (tzn. omezení 

rychlosti, zajištění dobré viditelnosti, předcházení vzniku front, dodržování bezpečné 

vzdálenosti mezi vozidly, omezení týkající se složení dopravního proudu, časového 

omezení přepravy nebezpečných věcí, apod.). 
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Abychom mohli průjezdy vozidel přepravujících nebezpečné věci účinně řídit, je 

nutné vozidla označená dle ADR automaticky identifikovat, mít informace o jejich 

pozici a znát co možná nejlépe obsah přepravovaného nebezpečného nákladu. 

Tyto požadované informace může poskytnout speciální videodetekční modul, 

který pracuje na obdobném principu jako automatická detekce registračních značek. 

Systém v rámci poskytnutého záznamu rozpoznává oranžové identifikační značky ADR 

umístěné na vozidlech. Jakmile je identifikační značka vozidla ADR detekována, 

mohou být vydány instrukce pro automatickou detekci číselného označení druhu 

převáženého nákladu a proveden záznam údajů do databáze. Zaznamenaná data jsou 

předána do dopravně řídicího centra spolu s údaji o čase a předpokládaném místě 

(pozici) vozidla. Následným provázáním těchto informací s kamerovým systémem 

mohou být vydány potřebné řídicí instrukce pro přepravu a vozidlo může být 

kontinuálně sledováno po celou dobu průjezdu tunelem (nebezpečnou zónou). Předností 

navrhovaného uplatnění videodetekční automatické identifikace vozidel ADR je 

především skutečnost, že může v reálném čase poskytnout příslušnému operátorovi 

(operátorovi tunelu) informace nejen o přítomnosti vozidla ADR, ale i o druhu nákladu, 

který vstupuje do tunelu. V případě nehody v tunelu pak mohou být přijata rychle 

vhodná a účinná opatření, protože záchranný sbor je informován o druhu a vlastnostech 

nebezpečných látek v tunelu. Na obrázku č.5 můžeme vidět využití systému 

videodetekce pro odhalení nebezpečného předmětu na vozovce [15]. 

 

 
Obr. č.5. Detekce nebezpečných předmětů na vozovce 
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7.1 Kamerové systémy CCTV a IPTV 

První pokusy o přenos obrazu se uskutečnili již roku 1878. Ovšem úspěšné použití 

kamer se datuje až k roku 1942 v Německu (středisko vývoje raket). V dnešní době se 

můžeme s kamerami setkat na každém rohu. Pomáhají nám zvýšit bezpečnost, ale i 

nahradit člověka tam kde to je pro něj nebezpečné např. dohled v chemickém průmyslu. 

Na kvalitu přenášeného videosignálu má největší vliv použitá kamera. Kamery se 

rozděluji následujícím způsobem: černobílé kamery (černobílý obraz, vhodnější pro 

snímání při horších světelných podmínkách), barevné kamery (barevný obraz, rychlejší 

orientace v záběru, nižší světelná citlivost oproti černobílým kamerám). Podle použité 

technologie zpracování signálu dělíme kamery na analogové a digitální [23]. 

7.1.1 

7.1.2 

Kamerový systéme CCTV  

CCTV (closed circuit television – uzavřený televizní okruh) se skládá z kamer, 

kabeláže pro přenos signálu, hardwarového vybavení (pevné disky, monitory) a 

software. Tento systém může být doplněn o mikrofon a reproduktory. Téměř vždy je 

součásti systému zařízení vytvářející záznam [24]. 

Kamerový systém IPTV 

IPTV (internet protokol television – televize přes internetový protokol) moderní 

kamery dneška jsou založené na digitální technologii. Obraz je zpracován přímo v 

kameře a v digitální formě přenášen k uživateli nebo na záznamový video server. 

Dále je nutno při návrhu kamerových systémů založených na IP technologii dbát 

na propustnost počítačové sítě. Při hodně velkém počtu kamer může být problém v 

nedostatečné rychlosti. Proto je dobré síť pro IP kamery dimenzovat na rychlost 1GB/s 

neboli 1000 MB/s. Tím se zaručí dostatečná rychlost a hlavně s ohledem pro budoucí 

případné rozšíření kamerového systému. Samozřejmě je možno tyto kamery také 

připojit pomocí WiFi bezdrátového signálu [25]. 
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7.2 Používané systémy videodetekce v ČR 

7.2.1 Systém Unicam 

Unicam je ucelený systém programových, technických prostředků a služeb. V  

České republice systém Unicam poskytuje firma CMEA. Unicam umožňuje provést 

následující úkony: 

• monitorování dopravy, 

• detekce dopravních přestupků, 

• identifikace vozidel. 

 

Pro realizací úkonu stanovených výše se využívá systému videodetekce. Systém 

videodetekce pracuje na otočné či stacionární přehledové kameře. Podstatnou inovací, 

kterou popisovaný systém nabízí je skutečnost, že umožňuje automatickou adaptaci na 

předem definované prepozice kamery (natočení, zoom) bez nutnosti zásahu operátora. 

Systém umožňuje detekci kolon a nebezpečných situací na vozovce – zastaveného 

vozidla s alarmovým výstupem pro upozornění operátora. Důležitým kvalitativním 

parametrem tohoto videodetečního systému je robustní necitlivost na tzv. falešné 

poplachy způsobené povětrnostními vlivy, jako je např. vliv slunce (mraky a stíny) atd. 

Systém je uzpůsoben k nepřetržitému provozu (den, noc). 

Systém nočního vidění – jedná se o speciální infračervené (IR) reflektory, které 

umožňují pořízení ostrých snímků i rychle jedoucích vozidel za tmy a snížených 

světelných podmínek i s tváří řidiče. Infračervené reflektory se zpravidla umisťují v 

blízkosti kamer systému a svítí na projíždějící vozidla zepředu tak, aby byla viditelné 

jejich SPZ/RZ. Reflektory lze instalovat i z boku pro potřeby nasvícení tváře řidiče. 

Názorná ukázka nočního vidění je na obrázku číslo 6 [16]. 
 

 
Obr. č.6. Příklady nočního vidění [16]. 
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Monitorování dopravy: 

Monitoringem dopravy se rozumí, že pomocí systému Unicam můžu provádět 

následující operace: dopravní průzkumy, sbírat dopravní data, měření dojezdových dob 

a informační měření rychlosti. 

 

Dopravní průzkumy – díky technologii automatizovaného rozpoznávání SPZ/RZ 

vozidel lze realizovat kvalitativně úplně nový princip získávaní přesných údajů o 

dopravní situaci: 

 

• sběr dat o pohybu vozidel na komunikacích pro adaptivní řízení dopravy, 

• automatizované pořizování dat pro studie průjezdu vozidel aglomerací pro 

potřeby dopravního inženýrství, 

• liniové řízení dopravního toku pro zvýšení kapacity komunikací. 

 

Sběr dopravních dat – kamerový systém pro sběr dat je instalován na 16ti kamerách a 

propojen s nadřazeným systémem řízení dopravy PČR na Hlavní řídící ústřednu a 

získané data jsou poskytovány na online zátěžovou mapu. Dále jsou tyto data 

exportovány do Dopravně informačního centra. Získáváme především informace o 

následujících parametrech a hodnotách : 

 

• Intenzitě dopravy – intenzita dopravy je určována jako počet vozidel, která 

projela daným profilem komunikace za daný čas. 

• Skladbě dopravného proudu – pro každý jízdní pruh se zjišťují tyto parametry 

(průměrná rychlost, maximální rychlost, druh auta projíždějícího jízdním 

pruhem). 

 

Měření dojezdových dob – slouží účastníkům silničního provozu jako velmi cenná 

pomůcka pro zjištění časového horizontu potřebného k dosažení cílové destinace. Řidiči 

jsou informováni o aktuální dojezdové době nebo naváděni na nejvhodnější trasy k 

dosažení cíle s ohledem na aktuální dopravní situaci prostřednictvím různých 

telematických zařízení. Názorná ukázka funkce měření dojezdové doby je na obrázku 

číslo 7. 
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Obr. č.7. Tabule měření dojezdové doby [16]. 

 

Princip činnosti - systém pracuje na principu měření doby jízdy konkrétního 

vozidla (jednoznačná identifikace vozidla) danými úseky a výpočtu pravděpodobného 

času jízdy. V případě, že nejsou k dispozici žádná vozidla pro výpočet dojezdové doby, 

systém automaticky situaci vyhodnocuje a může vyhlásit stav kongesce: auta do úseku 

vjíždí, ale nedojedou na konec. Na tranzitních komunikacích systém automaticky měří a 

zobrazuje zvlášť dojezdovou dobu pro kamionovou a pro osobní dopravu. Na ostatních 

komunikacích systém zobrazuje aktuální dojezdovou dobu a případné zpoždění (např. v 

případě kongesce – dopravní zácpy) oproti obvyklé době jízdy [16]. 

 

Zjišťování dopravních přestupků: 

Pomoci systému Unicam můžeme zjišťovat různé dopravní přestupky (jízda na 

červenou, monitorování úsekové rychlosti) na monitorovaných úsecích. 

 

Jízda na červenou – tohoto systému se využívá od roku 1995. V základní sestavě je na 

sledovaném místě (křižovatce) umístěna jedna přehledová kamera pro  1 až 3 jízdní 

pruhy a jedna detailová kamera pro každý měřený pruh vozovky. Pomocí přehledové 

kamery, která je umístěna po směru jízdy vozidla, se zjišťuje fáze signalizačního 

zařízení (semaforu). Dále se zaznamenává celková situace na křižovatce, historie vjezdu 

vozidla do křižovatky a pořizuje se digitální videozáznam celkové situace, např. pro 

potřeby prokazování dopravních nehod. Detailovými kamerami umístěnými v 

protisměru se zjišťuje vozidlo v prostoru křižovatky zepředu s cílem pořízení detailního 

snímku vozidla včetně čitelné registrační značky v místě stop-čáry a tváře řidiče v celé 

šířce jízdního pruhu. Vyhodnocovací server (počítač) zpracovává aktuální situaci 

detekovanou jednotlivými kamerami, uschovává údaje o přestupcích a zaznamenává 

obrazovou informaci situace na křižovatce, např. pro potřeby vyšetřování případné 
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dopravní nehody. Na obrázku číslo 8 můžeme vidět výstup programu pro detekci jízdy 

vozidel na červenou. 

Hlavní výhodou oproti ostatním systémům pro detekci jízdy na červenou je 

využití kamer a počítačového zpracování obrazu (videodetekce) jak pro rozpoznání fáze 

signalizačního zařízení (semaforu), tak rozpoznání vjezdu vozidla do křižovatky 

(přejezd stop-čáry). Díky tomu systém nevyžaduje propojení s řadičem křižovatky a 

zařezávání indukčních smyček do vozovky což výrazně zjednodušuje instalaci a údržbu. 

Kamery systému automaticky detekují vozidlo v křižovatce pomocí videodetekce. Dále 

sledují jeho pohyb s cílem eliminovat detekci tzv. bočních vjezdů či případného 

zastavení v křižovatce. Výsledkem je vyloučení sporných přestupků. Dále lze do 

systému pro detekci jízdy na červenou integrovat další videodetekční algoritmy, které z 

obrazu přehledových kamer provádí sběr dopravních dat, detekci kolon či zastavených 

vozidel atd. 

Systém automaticky vyhledává a čte SPZ/RZ vozidel detekovaných v prostoru 

křižovatky sledovaném detailovými kamerami. Software pracuje v reálném čase a 

přečtená SPZ je k dispozici bezprostředně po detekci vozidla. Úspěšnost správného 

čtení je velmi vysoká. Díky tomu se provádí primární třídění snímků na základě 

vyhodnocení SPZ/RZ. 

 

 
Obr. č.8. Ukázka detekce jízdy na červenou [16]. 
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Měření rychlosti – Pomocí systému Unicam můžeme měřit rychlost vozidel hned 

několika metodami. První metodou je měření úsekové rychlosti. Dalším způsobem je 

měření rychlosti pomocí indukčních smyček a tou poslední metodou je měření pomocí 

laserových rychloměrů. 

 

Měření úsekové rychlosti – Ve světě se princip měření rychlosti vozidel v úseku 

začal používat až koncem 20. století s příchodem kamerových systémů, které umožňují 

pořídit snímek vozidla na začátku na konci měřeného úseku a pomocí jejich porovnání 

jednoznačně identifikovat dané vozidlo automatizovaně. Hlavní přidanou užitnou 

vlastností, oproti „klasickým“ rychloměrům (radar, lidar), které měří rychlost jen v 

jednom místě – řezu vozovky, je skutečnost, že se měří průměrná rychlost jízdy vozidla 

daným úsekem vozovky. U řezového měření okamžité rychlosti řidiči typicky zpomalí v 

místě měření a za ním opět zrychlí. Zde musí dodržovat předepsanou rychlost v celém 

měřeném úseku což má vynikající preventivní účinky [16]. 

Měření rychlosti pomocí indukční smyčky – indukční smyčky pracují na 

principu změny indukce v elektromagnetickém poli. Smyčkový rychloměr je zařízení, 

které měří rychlost vozidel pomocí čidel umístěných ve vozovce. Pracuje na principu 

změny elektromagnetické indukce při průjezdu vozidla nad indukčním smyčkami, které 

jsou zařezány pod povrch vozovky. Tento systém je použitelný nejen pro měření 

rychlosti, ale i pro klasifikaci dopravního proudu, sběr dopravních dat a průzkumů, atd. 

 

 
Obr. č.9. Měření rychlosti pomocí indukční smyčky [16]. 
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Na obrázku číslo 9 jsou vlevo v žlutém kroužku Unicam kamery a vpravo na 

vozovce můžeme vidět indukční smyčky [16]. 

 

Identifikace vozidel: 

Další funkci systému Unicam je identifikace vozidel. Pomocí této funkce systém 

rozpoznává státní poznávací značky a registrační značky (dále jen SPZ/RZ). Využívá se 

pro pátrání po odcizených vozidlech, čtení ADR štítků, jako parkovací systém a 

v neposlední řadě a v neposlední řadě pro identifikaci mýtného. 

 

Pátrání po odcizených vozidlech – každé vozidlo, které projelo před detailovými 

kamerami systému Unicam je možno automaticky číst jejich SPZ/RZ. Tuto službu 

mohou používat pouze subjekty s příslušnými oprávněními. Přístup k údajům je 

zabezpečen heslem a data jsou přenášena šifrovaně. 

Princip systému - systém funguje tak, že každou přečtenou SPZ/RZ se ihned 

(on-line) prohledává aktuální veřejně dostupnou databázi odcizených vozidel 

Ministerstva vnitra (dále jen MV). Pokud v ní je vozidlo se stejnou SPZ/RZ, je daná 

skutečnost archivována a je upozorněn operátor. Databáze MV je zde denně 

automaticky aktualizována. Na obrázku číslo 9 můžeme vidět výstup detekovaného 

odcizeného vozidla. 

 
Obr. č.10. Detekované hledané vozidlo [16]. 
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Zájmová vozidla - pro každou přečtenou SPZ/RZ se ihned (on-line) prohledává 

lokální databázi odcizených vozidel a pokud v ní je vozidlo se stejnou SPZ/RZ, je daná 

skutečnost archivována a je upozorněn operátor. Lokální databázi si uživatel může sám 

zadávat, upravovat i mazat dle potřeby. Příslušné složky funkci rutinně využívají pro 

sledování podezřelých osob. Na obrázku číslo 11 je vidět seznam detekovaných 

zajímavých vozidel [16]. 

 

 
Obr. č.11. Zajímavé vozidla [16]. 

 

Technologie automatické identifikace vozidel – samočinně rozpozná vozidlo 

opatřené RZ či SPZ v zorném poli kamery a následně poznávací značku přečte. Tyto 

procesy probíhají v reálném čase a výsledná rozpoznaná značka je k dispozici 

bezprostředně po detekci vozidla (do 1 sec). Zařízení je schopno rozpoznávat SPZ/RZ s 

vysokou pravděpodobností. Úhel mezi kamerou a SPZ/RZ může být až ±30°. 

 

Automatické čtení ADR štítku – čtení výstražných identifikačních cedulí funguje na 

podobném principu jako detekce a čtení státních poznávacích značek a registračních 

značek. Do programu jsem zavedeny požadavky na detekování oranžového obdélníku 

viz. obrázek číslo 2. Identifikované ADR štítky jsou porovnávaný s databází a poskytuji 

okamžitou představu o převáženém nákladu. Příklad identifikace těchto štítku je na 

obrázku číslo 12 [16]. 
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Obr. č.12. Detekované identifikační výstražná tabule ADR [16]. 

 

Využití pro mýto – video detekce respektive identifikace SPZ/RZ jde efektivně využít 

pro detekci zjištění zda vozidlo má a nebo nemá zaplacené mýtný poplatek. Kamery 

systému Unicam lze snadno připevnit na mýtné brány. 

Se systémem Unicam se můžeme na území České republiky setkat 

v nejrůznějších částech republiky např.: Praha, Ústi nad Labem, Zlín, Brno, Miličín 

(rychlostní silnice E55). Jak systém funguje v praxi se můžeme podívat na informačních 

internetových stránkách hlavního města Prahy [16]. 

7.2.2  Systéme Traficon 

Systém Traficon existuje na poli detekce automobilové dopravy více než 25 let. 

Působí po celém světě, nainstaloval již více než 70 000 detektorů a je použitý ve více 

než 400 tunelech kde střeží 600 km dopravních komunikací. Celý systém funguje na 

principu znázorněném na obrázku číslo 13.  

 

Analýza video signálu Komunikace a přenos dat 

Monitoring Analýza Výstup 

 
Obr. č.13. Princip systému Traficon [17]. 

 

Detekce je u tohoto systému prováděn za pomocí video kamer, snímaný signál je 

převáděn a analyzován. Analýzu signálu provádí systém VIP Rack. Výkonný procesor 

VIP zpracuje videodata a detekuje požadované předměty, nebo situace. Počítač zároveň 

rozhoduje zda spustit alarm, komunikuje s osobním počítačem dozoru a přenáší na něj 

zpracované videodata. Obsluha je vyhodnotí a příjme adekvátní opatření. Jak vypadá 

vyhodnocování v celém pracovním průběhu je možno vidět na obrázku č.14 [17]. 
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Obr. č.14. Postup vyhodnocení Traficon [17]. 

 

Systém videodetekce Traficon poskytuje v České republice firma Cross. 

Primárně plní následující funkce: 

 

• detekce vozidel na silnicích a dálnicích, 

• detekce vozidel na křižovatce, 

• detekce vozidel v tunelech. 

 

Výhodou systému je eliminováni vlivu počasí. Kamery se připevňují na stožáry, 

které jsou vysoce odolné proti nežádoucímu pohybu způsobeného silným větrem. Sytém 

dokáže eliminovat odlesky reflektorů od vlhké vozovky, stíny vozidel při nízké poloze 

slunce, změnu osvitu rychlým přechodem oblačnosti, husté sněžení, mlhu a umožňuje i 

noční provoz. 

 

Detekce vozidel na silnicích a dálnicích – Detektory Traficon vyhodnocují standardní 

dopravní informace (počet a rychlost vozidel), které jsou použity pro statistické účely. 

Rychlá detekce zastavených vozidel nebo vozidel jedoucích v protisměru. Zrychlují 

reakci a pomáhá zachraňovat lidské životy. Systém dokáže odhalit dopravní zácpy ve 

velkých městech. Traficon umožňuje přesný monitoring průměrné rychlosti dopravního 

proudu, pomáhá rozlišit různé stupně dopravy (plynulý provoz, zhuštěný provoz, 

dopravní zácpy, zastavený provoz). Dalšími aplikacemi je monitorování dopravy během 

stavebních prací a výpočet jízdní doby založený na dopravních informacích od 

jednotlivých detektorů. Systém automaticky detekuje: 

 

• stojící vozidla, 

• vozidla jedoucí v protisměru, 
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• ztracené náklady a jiné překážky, 

• kolony, 

• pokles rychlosti. 

 

Detekce vozidel na křižovatce – systém videodetekce se osvědčila jako vysoce 

spolehlivý a přesný. Jedná se o alternativa ke smyčkám a ostatním detekčním 

technologiím pro řízení křižovatek. 

Videoprocesor zpracovává informace o detekci vozidel blížících se ke křižovatce 

nebo čekajících na křižovatce. Výstupem jsou standardní dopravní data. Hlavní 

výhodou použití videodetekce při řízení vysoce dopravně zatížených křižovatek je 

možnost jejich dálkového řízení. Dispečer může monitorovat dopravu od svého stolu a 

kompletně nastavit, nebo pozměnit detekční zóny přes standardní WEB prohlížeč 

(internetový prohlížeč), nebo přes uživatelský software [18]. 

 

 Detekce vozidel v tunelech – pomocí analýzy signálů z kamery v reálném čase dokáže 

systém Traficon detekovat během několika sekund v tunelech následující události: 

 

• zastavené vozidlo jak v tunelu tak na vjezdu a výjezdu, 

• auta jedoucí v protisměru, 

• chodce, 

• ztracený náklad, 

• oheň a kouř, 

• pomalu jedoucí vozidla, 

• pokles rychlosti vozidel. 

 

Tento krátký čas pro detekci a následné vyhodnocení může podstatně snížit 

následky dopravní nehody a vznik dalších nehod. V roce 1987 byl tento systém poprvé 

využit pro tunely. Dnes je tato technologie implementována ve více než 200 tunelech po 

celém světě [18]. 
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7.2.3 Systém Citilog 

Citilog poskytuje pokročilé videodetekční systémy, které umožňují zvýšení 

bezpečnosti v dopravě na silnicích. Systému se využívá pro identifikaci mimořádné 

události v reálném čase. Obecně lze říct, že systém Citilog nabízí řešení pro bezpečnost 

silničního provozu a infrastruktury. Citilog se používá pro videodetekci v těchto 

odvětvích:  silnice, dálnice, tunely a v městské aglomerace. Citilog poskytuje řešení 

následující požadavky: 

 

• Zvýšení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím snížení intervenčních 

času dopravních nehod. 

• Omezení dopravních rizik, které by v případě nehody způsobily vysoké ztráty 

jak na životech tak i na majetku. 

• Snížení dopravních časů – to má za následek snížení a uvolněných emisí, také 

zvýšení plynulosti dopravy. 

 

V České republice se s tím to systémem můžeme setkav např.: v tunelu 

Mrazovka, jenž je považován za jeden z nejbezpečnějších v Evropě. Systém funguje na 

principu jehož schéma můžeme vidět na obrázku číslo 15: 

 
Obr. č.15. Princip systému Citilog [20]. 

 

Kamery – Analogový signál, kamery snímají 25 snímku za minutu. 

Analyzer – analogový signál se digitalizuje a tento digitalizovaný obraz prochází 

softwarem pro analýzu. 

Server – využívá softwaru pro management, pomocí serveru systém komunikuje 

s ostatními systémy a zároveň slouží jako úložiště alarmu. 

Pracoviště – místo pro obsluhu (správa alarmu, export dat atd.).   

 

Systém Citilog se dělí na jednotlivé části, každá část se zabývá jinou 

problematikou. Jednotlivé části jsou : 

 

Kamery Analyzer Server Pracoviště 
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• Media Tunel – videodetekce v tunelech, 

• Media Road – videodetekce na dálnicích, 

• Media City – videodetekce ve městech, 

• Media TD – přesné měření dopravních situací, emulace zemních smyček, 

• Meida Intruder – sledování perimetru, vyhledávání „narušitele“. 

• Media Track ANPR – automatické rozpoznávání SPZ / RZ 

• Media Track DG – rozpoznávání nebezpečných nákladu pomocí detekce 

výstražných identifikačních tabulí. 

 

Umístění kamer respektive vzdálenostmi mezi sebou je závislé na požadavcích 

toho co chceme detekovat. Pro odhalení zastaveného vozidla je pro systém stanovena 

vzdálenost mezi kamerami 150 m, pro detekci pomalu jedoucího vozidla 100 m a pro 

identifikaci chodce nebo předmětů 80 metrů [20]. 

 

Videodetekce Citilog v tunelech (Media Tunel) – umožňuje detekci události 

v reálném čase s výstupem alarmu na monitor a zvukovým poplachem v místě dozoru. 

Tím se minimalizuje možnost druhotných nehod a značně se snižuje riziko ztrát na 

životech. V tunelech systém umožňuje odhalit následující činnosti: 

 

• detekce dopravních nehod, 

• pomalu jedoucí vozidla, 

• zhuštěný provoz, 

• detekce chodců, 

• ztráta viditelnosti (kouř), 

• protijedoucí vozidla, 

• předměty na vozovce. 

 

Videodetekce Citilog na dálnicích (Media Road) – systém podobně jako u Media 

Tunel umožňuje detekci v reálném čase. Umožňuje stejné funkce (odhalení pomalu 

jedoucího vozidla, detekce dopravních nehod, detekce chodců atd.). Systém umožňuje 

nastavení priority alarmu, v případě více alarmu najednou např.: Zobrazit alarm 

dopravní nehody před alarmem pomalu jedoucího vozidla. 
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 Software využívá videosignálu v uzavřeném televizního okruhu (CCTV), což 

v důsledku znamená, že není potřeba žádného dalšího  hardwaru nebo infrastruktury 

doplňku [20]. 

 

Systém pro rozpoznání SPZ Citilog Media Track ANPR – systém ANPR (Automatic 

number plate recognition - automatické rozeznávání čísel) je ve světě nejpoužívanější 

v problematice automatické detekce SPZ. Systém Citilog Track ANPR se uplatnění 

hlavně při těchto úkolech:  při přístupu na parkoviště, automatického ovládáni vjezdu do 

objektu, identifikace vozidel, při měření času průjezdu měřeným úsekem (měření 

rychlosti), při identifikaci automobilu v zpoplatněných úsecích silnic (mýtné). 

Na obrázku číslo 16 je zobrazen detektor ANPR s popisem jednotlivých části: 

 

 
Obr. č.16. ANPR detektor [21]. 

 

Systém Citilog Media Track DG – tento systém umožňuje detekovat nebezpečné 

náklady projíždějící přes střežené úseky silnic. Pro detekci se využívá upraveného 

systému Citilog Media Track ANPR, ve kterém je upraveny algoritmus pro specifické 

potřeby videodetekce identifikačních bezpečnostních tabulí (UN kód a Kellerův kód). 

Na obrázku číslo 17 můžeme vidět jak se doporučuje instalovat jednotlivé detektory: 

 
Obr. č.17. Rozmístění detektoru pří videodetekci nebezpečných nákladů [21]. 
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Kamery dokážou přečíst pomocí ANPR detektorů SPZ nebo identifikační 

bezpečnostní tabulku v rozmezí 30 až 4 metry [21]. 

7.2.4 Systém Eltodo 

Firma Eltodo vznikla roku 1991, obecně se zabývá průmyslovou automatizaci. 

Struktura firmy se dělí na několik funkčních části, pro nás je zajímavá část firmy  

Eltodo dopravní systémy s.r.o. tato část působí v oblasti silničních dopravních systémů. 

Nabízí světelná signalizační zařízení a vyšší úrovně jejich řízení, tunelové systémy pro 

řízení dopravy, parkovací automaty a parkovací systémy a inteligentní dopravní 

systémy. Systém Eltodo se zaobírá jednotlivými segmenty dopravní sítě a poskytuje 

řešení požadavku pro části dopravní infrastruktury: 

 

• dálniční, silniční a městské komunikace, 

• tunely, 

• letiště a heliporty, 

• parkovací domy a parkoviště. 

 

Eltodo tunely – firma Eltodo poskytuje kompletní vybavení tunelů tunelovými 

technologiemi. Nabízí vybavení tunelů tunelovými subsystémy, bezpečnostními 

systémy a řídícími systémy. 

 Pomocí bezpečnostních systémů se zajišťuje: řízení zásobování energií, řízení 

ventilace, měření oxidu uhelnatého, řízení osvětlení, požární signalizaci, nouzové 

volání, rozvod VKV signálu, automatické měření dopravy, řízení dopravy a další. 

Eltodo v rámci bezpečnostních systému poskytuje rovněž videodetekci. 

Videodetekce Eltodo (video sledování) umožňuje plnit následující požadavky: 

 

• detekce pomalu jedoucích vozidel, 

• detekce nežádoucích předmětu na vozovce, 

• pomalu jedoucí vozidlo, 

• chodec na vozovce 

• detekce kolon, 

• detekce požáru, 
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• sběr dopravních dat (intenzita dopravy, rychlost, obsazenost jízdních pruhů). 

 

Eltodo dálniční, silniční a městské komunikace – na dálnicích, silnicích a 

v městských aglomeracích se Eltodo zabývá řešením následujících problémů v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu a dopravních studií. 

 Videodetekce Eltodo využívá pro sledování dopravy, zpracování dopravních 

informací, řízení dopravy pomoci inteligentních systému, harmonizace dopravních 

proudu a optimálního využívání dopravní sítě. Eltodo umožňuje detekovat následující 

jevy: 

• vznik kolon, 

• pomalu jedoucí vozidlo, 

• odstavené vozidlo, 

• chodec na vozovce, 

• nebezpečný předmět na vozovce (ztracený náklad), 

• sběr dopravních dat (měření rychlosti, intenzity dopravy, obsazenosti 

dopravních proudu). 

 

Hlavním cílem Eltoda je zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy, snížení 

závažnosti dopravních nehod a snížení ekologických dopadů dopravy na životní 

prostředí s tím související efektivní využití energetických zdrojů [25].  

7.2.5 Zhodnocení používaných systému 

Když porovnáme používané systémy videodetekce v České republice dojdeme 

k zjištěný, že všechny systém videodetekce se mohou použít pro následující prostředí:  

tunely, městské aglomerace, silnice a dálnice. 

Co se týče detekování nebezpečných stavů na vozovce jsou všechny čtyři 

porovnávané systémy videodetekce schopné odhalit následující nebezpečné stavy: 

detekce dopravních nehod, pomalu jedoucí vozidlo, zastavené vozidlo, nebezpečný 

předmět na vozovce, chodce na vozovce, vzniklou kolonu, požár, zhoršenou viditelnost 

(kouř), náhozy pokles rychlosti u automobilu a protijedoucí vozidla. 

Další důležitou věcí, na kterou jsem se u těchto systému byla schopnost 

identifikovat vozidla. Státní poznávací značku jsou schopny rozeznat systémy Unicam a 

Citilog. Tytéž systémy jsou schopny rozeznat i přepravovaný nebezpečný náklad 

přečtením identifikační bezpečnostní tabule z nákladního automobilu. 
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Porovnával jsem jednotlivé systémy videodetekce i podle toho jaké data jsou 

schopny shromažďovat. Došel jsem k závěru, že pro sběr dat je nejvýhodnější systém 

Unicam, který oproti ostatním dovede řidiči poskytnout i informaci o tzv. dojezdové 

době. Všechny systémy jsou schopny detekovat intenzitu dopravy, obsazenost 

jednotlivých pruhů a využívá se jich i pro měření rychlosti dopravních prostředků. 

Pro názornost a přehlednost je porovnání systému videodetekce  shrnuto v tabulce 

číslo 8. 

 

Firmy poskytující videodetekci Detekovaná událost 
Unicam Traficom Citilog Eltodo 

Použití 
Dálnice / silnice ANO ANO ANO ANO 
Tunely ANO ANO ANO ANO 
Městská aglomerace ANO ANO ANO ANO 

Detekování nebezpečných stavů 
Detekce dopravních nehod ANO ANO ANO ANO 
Pomalu jedoucí vozidlo ANO ANO ANO ANO 
Zastavené vozidlo ANO ANO ANO ANO 
Nebezpečný předmět na vozovce ANO ANO ANO ANO 
Chodec na vozovce ANO ANO ANO ANO 
Kolona ANO ANO ANO ANO 
Požár ANO ANO ANO ANO 
Náhlý pokles rychlosti ANO ANO ANO ANO 
Ztráta viditelnosti (kouř) ANO ANO ANO ANO 
Protijedoucí vozidla ANO ANO ANO ANO 

Identifikace vozidel 
Čtení SPZ na silnicích ANO NE ANO NE 
Čtení UN kódu ANO NE ANO NE 
Automatický vjezd do objektu NE NE ANO NE 
Jízda na červenou ANO NE NE NE 

Sběr dat 
Měřen intenzity dopravy ANO ANO ANO ANO 
Obsazenost jednotlivých pruhů ANO ANO ANO ANO 
Měření dojezdových dob ANO NE NE NE 
Měření rychlosti ANO ANO ANO ANO 

 

Tabulka č.8. Porovnání systému videodetekce 
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7.3 Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné 

náklady 

7.3.1 Obecné požadavky na systém videodetekce 

Obecně se dá říct, že nejdůležitějším požadavkem videodetekčního systému je 

odhalení nebezpečného stavu, sběr dat o dopravě, řízení dopravy a v neposlední řadě 

identifikace vozidel. 

Další požadavky na systém videodetekce jsou spíše rázu technického. Požadavek 

na nepřetržitý dozor(24hod/den), možnost tzv. nočního vidění, odolnost vůči prostředí 

ve kterém jsou kamery nainstalovány. 

Řízení dopravy – systém umožňuje řízení dopravy v reálném čase. Na základě 

získaných dat, které jsou dále zpracovány a implementovány do systému řízení tunelu. 

Požaduje se, aby data byly zpracovány do 5 stupňů. První stupeň volný průjezd až pátý 

stupeň kolona vozidel. 

Odhalení nebezpečného stavu (dopravního excesu) – povinná je pouze detekce 

dopravní nehody, nebo stojícího vozidla u kategorie tunelů TA a TB. Detektory obvykle 

umožňuji detekci i jiných nebezpečných stavů jako jsou protijedoucí vozidla, 

nebezpečný předmět na vozovce, chodec na vozovce a další. 

Sběr dopravních dat – pomocí detekce vozidel se získávají dopravní data, ze 

kterých se následně vytváří statistické modely. Sledují se následující parametry 

dopravy: intenzita dopravy, obsazenost dopravních pruhů, rychlost vozidel, a 

kategorizace vozidel [10]. 

7.3.2 Výběr komponentů videodetekce 

Systém videodetekce se skládá ze tří základních části (detektor, server a osobní 

počítač). Na obrázku č. 18 je schéma systému videodetekce. 
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Obr. č.18. Obecné schéma systému videodetekce 

 

Nejdůležitějšími faktory, které ovlivní výběr jednotlivých komponent systému 

videodetekce jsou jednotlivé požadavky na komponenty. Záleží také na umístění těchto 

komponentů. Detektory se nachází především uvnitř tunelu, servery se umisťují 

do technických místnosti, kde dochází ke zpracování dat z detektoru a osobní počítače, 

na kterých jsou zobrazeny výstupy, jsou umisťovány ve velínech a nebo v operačních 

centrech tunelů (video ústředny) [10]. 

 

 

Výběr vhodného detektoru (kamery) 

 Na kamery, které jsou umístěny uvnitř tunelu, jsou vznášeny speciální 

požadavky. Jednotlivé detektory musí být vodotěsné a odolné provozním vlivům, aby je 

bylo možno očistit od nečistot. Kamery by měly umožňovat proměnného nastavení 

ohniskové vzdálenosti v objektivu (zoom), požaduje se schopnost práce detektoru 

v teplotním rozsahu -20°C až +50°C. Podle předpisu TP98 technologické vybavení 

tunelů pozemních komunikací by měly mít kamery krytí IP65. Detektory mohou být 

černobíle nebo barevné. Doporučuje se barevné provedení, přenos signálu je 

doporučován pomocí optických vláken. Na trhu se vyskytuji kamery v analogovém 

provedení a IP kamery (Internet protokol). V tabulce číslo 9 můžeme vidět jednotlivé 

výhody a nevýhody analogových a IP kamer [10]. 
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Kamery 
Výhody Nevýhody 

Analogové kamery IP kamery Analogové kamery IP kamery 

Nižší cena srovnatelné 
kamery vůči IP kameře 

Lze instalovat 
kdekoliv, kde je již PC 

síť 

Je nutné ke každé 
kameře dovést kabel 

od záznamového 
zařízení 

Vyžadují rychlou a 
stabilní síť 

Vysoká kvalita 
pořízeného záznamu 

(neuvažujeme 
megapixelové kamery) 

Možnost napájení po 
jednom kabelu 

Bezdrátový přenos je 
finančně nákladný 

Srovnatelně kvalitní IP 
kamera je podstatně 
dražší než analogová 

kamera 
Řada nadstandardních 

funkcí přímo v 
kamerách 

Kamery jsou 
konfigurovatelné přes 

webové rozhraní 
  Levnější kamery - 

nízká kvalita záznamu

  Snadná montáž   
Kvalitní záznam za 

problematických 
světelných podmínek 

  
Obrovské rozlišení 

megapixelových 
kamer 

    

Tabulka č.9. Výhody nevýhody Analogových a IP kamer [26]. 

 

V nynější době se používají pro videodetekci především analogových kamer 

s možnosti vysokého rozlišení HDTV. Tyto kamery mají výhodnější poměr ceny a 

výkonu, než u IP kamer. 

 

Požadavky na video ústředny 

 V dlouhých tunelech je třeba nainstalovat velké množství kamer, není proto 

prakticky možné připojit každou k samostatnému monitoru. Doporučuje se řešení, které 

ke každému monitoru připojí skupinu osmi až deseti kamer, případně použití 

kvadratizéru (rozdělení monitoru na několik menších části). Pohledy z jednotlivých 

kamer se pak na monitoru střídají nastavenou rychlostí, dle programu videoústředny. V 

případě mimořádné situace, identifikované řídicím systémem, se automaticky aktivuje 

příslušná kamera, snímající dotčený prostor a situace se vždy zobrazí na stejné 

poplachové monitory.  

Ústředna televizního systému je propojena s vybranými bezpečnostními 

zařízeními (hláskami nouzového volání, poplachovými tlačítky, hasicími přístroji, 

požárními detektory, detekcí kongescí a nehod vozidel) prostřednictvím řídicího 

systému tunelu. Poplachový monitor pak rovnou poskytuje pohled do místa, odkud 

přišlo hlášení o poplachu, případně poplachový signál. 
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Videoústředna musí umožňovat ovládání z minimálně dvou operátorských 

klávesnic v případě, že operátor dopravy a operátor technologie pracují odloučeně na 

dvou různých pracovištích. Priorita v ovládání je u operátora dopravy. 

Pro automatizovaný záznam událostí a poplachů se používají záznamová 

zařízení s možností záznamu 12 až 24 hod. Na obrázku číslo 19 je pohled do míst 

velínu, na monitorech můžeme vidět systém kvadratizéru [10]. 

 

 
Obr.č.19. Velín tunelu [27]. 

 

7.3.3 Požadavky na instalaci systému 

V technických požadavcích TP98 technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací jsou podmínky na rozmístění kamer následující: kamery rozmístit tak, aby 

poskytovaly vizuální informace o celém podélném a příčném profilu tunelové trouby, 

nouzových zálivech, únikových cestách, odbočovacích a přídatných jízdních pruzích, 

situaci v okolí hlásek nouzového volání a o technologických prostorech. Odstupy kamer 

v tunelové troubě jsou od 50 do 100 m. Aby se snížila chybovost detekce, doporučuje se 

kamery umísťovat blíže k sobě jak je zobrazeno na obrázku číslo 20. 
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Obr. č.20. Zvýšení spolehlivosti systému videodetekce [10]. 

 

Kamery které slouží pro detekci v tunelech se dvěma a více jízdními pruhy, se 

doporučuje umisťovat kamery nad osu vozovky. Příklad dopravních senzorů 

modelovaných videodetekcí je na obr č.21 [10]. 

 

 
Obr. č.21. Příklad dopravních senzorů modelovaných systému videodetekce na příjezdu 

k tunelu [10]. 
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7.3.4 Algoritmus současného stavu přepravy nebezpečných látek 

Vozidlo převážející nebezpečnou látku 
klasifikovanou ADR 

 
  

Obr. č.22. Algoritmus přepravy nebezpečných látek současný stav [3]. 
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7.3.5 

 
 

Návrh algoritmu automatické detekce vozidel přepravujících nebezpečné látky s využitím systému videodetekce 

 

Vozidlo převážející nebezpečnou látku 
klasifikovanou ADR. 

Obr. č.23. Algoritmus návrhu systému videodetekce pro přepravu nebezpečných látek tunely 
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8 Závěr 
Každým rokem podle evropských statistik roste objem přepravovaných 

nebezpečných nákladů přes transevropskou dálniční síť, jejichž součásti jsou i tunely. 

Každá nehoda v tunelu znamená velké nebezpečí jak pro samotné účastníky dopravní 

nehody tak i pro ostatní účastníky dopravního provozu. Pokud se jedná o nehodu 

s nebezpečnou látkou o to je nebezpečí větší. 

Proto jsem se v mé diplomové práci zabýval identifikací automobilů 

převážejících nebezpečné látky skrze tunely v transevropské dálničních síti pomoci 

systému videodetekce. Cílem tohoto systému videodetekce je, aby záchranné složky 

měly v případě mimořádné události dostatek informací pro likvidaci nastalé situace, 

nebo aby systém včas odhalil vozidla přepravující nebezpečné látky a případně 

zabránil těmto vozidlům průjezd tunelem. 

Primárním cílem diplomové práce bylo navrhnout tento systém videodetekce. 

V úvodu se zabývám přepravou nebezpečných látek  po silnicích, dálnicích a tunely.  

Další kapitola se zabývá základní rozdělení  tunelů. 

Jako druhý cíl diplomové práce jsem si stanovil porovnání nejčastěji 

používaných systému videodetekce v České republice a získání potřebných informací 

a podkladů pro návrh samotného systému videodetekce. V ČR se nejčastěji setkáme 

se systémy od firmy Eltodo, Unicam, Traficon a Citilog. Po porovnáni jednotlivých 

systému videodetekce používaných v naší zemi jsem dospěl k závěru, že všechny 

mnou porovnávané systémy jsou na vysoké úrovní. Umí rozpoznávat celou řadu 

nebezpečných stavů na vozovce od zataveného vozidla až po tvořící se kolonu. 

Některé z nich umí identifikovat automobil převážející nebezpečnou látku pomocí 

přečtení UN kódu. Tuto vlastnost zatím nabízí systémy Unicam a Citilog. Jelikož 

zákazník tuto schopnost systému stále častěji vyžaduje, je vysoce pravděpodobné, že 

identifikaci automobilu převážejících nebezpečnou látku v blízké budoucnosti budou 

umět i ostatní systémy. Systémy jsou názorně a přehledně porovnány v tabulce 

v kapitole 7.2.5. 

Samotný návrh systému videodetekce automobilů převážejících NL je 

přehledně zpracován v algoritmu v kapitolce 7.3.5. z tohoto algoritmu je patrné jak 

bude systém reagovat v případě, že automobil nesjede na objízdnou trasu když má 

průjezd tunelem zakázán. 
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Závěrem lze konstatovat, že systémy videodetekce i přes jejich současnou 

vysokou kvalitu se neustále vyvíjí vpřed a proto je důležité sledovat jejich vývoj, 

abychom mohly ještě více zvýšit úroveň bezpečnosti v tunelech. 
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Příloha A 
Názorné označení automobilů převážejících nebezpečné látky a předměty 

 

 
Obr. 1 – A – obecné označení vozidla přepravujícího nebezpečnou látku 

 

 

 
Obr. 2 – A – označení cisterny převážející jeden druh nebezpečné látky 

 

 

 

 
Obr.3 – A – označení motorového vozidla přepravujícího více druhů nebezpečných látek
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Příloha B 
Bezpečnostní značky 

 

 

 
Obr. č.1-B. Vyhrazené třídy 
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Obr. č.2-B. Volné třídy 1. 
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Obr. č.3-B. Volné třídy 2. 
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