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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

Dnešní mezinárodní a ekonomická situace vyţaduje, aby dopravní infrastruktura 

usilovala o co moţná nejlepší a nejefektivnější fungování ve vztahu ke svému okolí, 

ale také ve vztahu ke svým okolním státům. Značná důleţitost je kladena především 

na úroveň výstavby dálnic, tunelů, telematiky a informačních systémů. Předpokladem 

úspěchu jsou pevná pravidla, centrální zpracování dat, která dovolují jednoduchou 

kontrolu nad řešením jednotlivých procesů souvisejících s výstavbou a řízením 

dopravy. Ţádná organizace, ať je zaměřena na cokoliv, nemůţe v dnešní době 

zůstávat izolována od změn, které se v souvislosti se vstupem do Evropského 

společenství dějí a je pouze na lidech zda těchto cílů dosáhnou. 

Klíčová slova: dálnice, tunelový celek, informační systémy, řízení, dopravní 

značení  

 

 

ANNOTATION BACCALAUREATE WORK: 

Nowadays international and economics situation require that transport branch 

aspired for the best and the most effective working for its relationship of surrounding 

but also for its relationship of other states (countrys). Substantial importace is put 

speciály on the level of road construction, tunnel construction, telematics and 

information systems. Presumption of success is strict rules, central data processing. 

It easy controls the results of single processes (actions) which are connected with 

construction and operation of transport. No organization (no matter what it does) 

can´t be isolated from changes which are connected with entrance to European 

Union and which are happen because of European Union and it depends on people if 

they reach these results (aims). 

 

Keywords:  highway, tunel unit, infosystems, transport signs, kontrol system. 
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Seznam použitých zkratek: 

Centrální dopravní informace CDI

Česká republika ČR

Česká státní norma ČSN

Dispečer dopravy DD

Dálniční informační systém DIS

Dálniční informační systém - systém tísňového volání DIS-SOS

Dispečer technologie DT

Elektrická poţární signalizace EPS

Hardware HW

Integrovaný záchranný systém IZS

Krizová situace KS

Liquid cristal display LCD

Levá tunelová trouba LTT

Mimořádný reţim MR

Mimořádná událost MU

Mimoúrovňové křiţovatky MÚK

Programovatelný logický automat PLC

Pravá tunelová trouba PTT

Ředitelství silnic a dálnic ŘSD

Řídicí systém dopravy v tunelu ŘSDT

Řídicí systém technologie tunelu ŘSTT

Supervizní řízení a sběr dat SCADA

Spolková republika německo SRN

Správa a údrţba dálnic SSÚD

Software SW

Technologické vybavení tunelů pozemních staveb TP 98

Základní reţim ZR  

 

Seznam použitých jednotek a jejich značky: 

Délka kilometr km

Délka metr m

Rychlost kilometr za hodinu km/h  
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1 Úvod 

Přeprava zboţí a osob na velké vzdálenosti v době co nejkratší s nízkou 

ekonomickou náročností je jedním z nejdůleţitějších úkolů vyspělých ekonomik, mezi 

které se určitě v současnosti počítá i Česká republika. Jednou z důleţitých součástí 

dopravní infrastruktury je rozhodně výstavba dálniční sítě. Tuto problematiku 

v minulosti Československo značně zanedbávalo. Ještě v historicky nedávné době 

měla Česká republika k dispozici pouze dálnici D1 v úseku Praha – Brno (dnes jiţ 

značně zastaralou). Teprve po roce 1989 došlo v této oblasti k oţivení, byla zahájena 

výstavba poměrně rozsáhlé dálniční sítě. Jak jiţ bývá v této oblasti zvykem, tak se 

značnými obtíţemi. Na výstavbu dálniční sítě působí v našich podmínkách řada 

negativních faktorů: 

 stavíme velice draze (dráţ neţ vyspělé západní státy), 

 výkupy pozemků, 

 značné mnoţství ekologických aktivit, které výstavbu brzdí, 

 problematika financování – podíl státních a privátních zdrojů, dotace EU 

atd. 

Jako typický příklad komplikované výstavby můţe slouţit dálnice D8 vedoucí 

z Prahy na hranice se SRN a napojení na Evropskou dálniční síť. V současnosti jiţ 

uplynul původní termín zakončení celé dálnice D8, chybí dokončit úsek přes České 

středohoří v délce 16,413 km a termín dokončení je stále nejasný. Z tohoto důvodu 

se ve své práci podrobněji zabývám historií výstavby. Zde zjišťujeme, ţe první návrhy 

na výstavbu dálničního úseku jsou staré 72 let. 

Dálnice D8 je svým způsobem v naší republice specifická z těchto důvodů: 

 výstavba prvního úseku dálnice dlouhá necelých 100 km byla zahájena 

v roce 1984, tedy před 26 -ti lety. Dokončena není dodnes. 

 dálnice prochází Krušnohorským horským masivem, 

 na dálnici D8 se nachází čtyři dálniční tunely v celkové délce cca 3,5 km, 

nejdelší tunel má více neţ 2 km, 

 dálniční tunel Panenská je v současnosti se svými 2168 m nejdelší v České 

republice. Má i nejvyšší stoupavost, severní portál je ve výšce 675 m n. m. 
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Specifičnost tohoto dálničního úseku má pochopitelně výrazný vliv na řízení 

provozu Policií České republiky. Ve své práci se zabývám především řízením 

provozu v tunelech Libouchec a Panenská. Řízení provozu musí respektovat 

zejména dva faktory: 

 plynulost provozu, 

 bezpečnost provozu. 

Zejména důleţitá je bezpečnost provozu, proto se jí ve své práci dosti podrobně 

zabývám. Jako stěţejní vidím problematiku řízení provozu v tunelu Panenská. Zde 

povaţuji za nutné vyuţívat zahraniční zkušenosti, protoţe logicky nemají naši 

pracovníci zkušenosti v řízení provozu v tak dlouhém tunelu v horské oblasti. Po 

stránce technické jsou tunely dle mého názoru velmi kvalitně zabezpečeny. Naším 

úkolem je v maximální moţné míře vyloučit selhání lidského faktoru. Co se týká 

uţivatelů dálnice (řidičů), je nutné předávání maximálního mnoţství kvalitních 

informací a to zejména v krizových situacích. 

Z hlediska obsluhy (Policií ČR) je nutná maximální pozornost a okamţitá kvalitní 

reakce na krizové situace. Tato práce si klade za cíl alespoň v minimální míře 

k plnění tohoto úkolu přispět.  
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2 Výstavba dálničního úseku D8 z hlediska státní správy 

2.1 Historie dálnice D8  

 

1938 –1950 

Dálnice na trase Praha – Dráţďany se poprvé objevila na plánech v říjnu roku 

1938, jen pár týdnů po mnichovských událostech. V plánech z let 1938 – 1945 byla 

dnešní dálnice D8 značena jako dálnice A72, v českých a později protektorátních 

plánech jako dálniční koridor č. IV. Výstavba ale nezačala, protoţe přednost dostala 

stavba jiné dálnice vedoucí také ve směru Berlín – Vídeň, tehdy označována jako 

dálnice A88. 

Dne 15. listopadu 1938 byl podán návrh na vznik slova dálnice. O měsíc později, 

23. prosince 1938 bylo zřízeno Generální ředitelství stavby dálnic (předchůdce 

dnešního Ředitelství silnic a dálnic) a pojem dálnice byl úředně zaveden. 

Dne 30. dubna 1942 byl vydán zákaz výstavby dálnic v celé Velkoněmecké Říši, 

kam spadal i Protektorát Čechy a Morava z důvodů přesunutí pracovních sil do 

válečné výroby.  

Plán výstavby dálnice Praha – Dráţďany jako koridor č. IV zůstal 

v československých plánech aţ do prosince 1950, kdy výstavba dálnic byla v 

Československu opět pozastavena. 

1963 – 1971 

Vzhledem k silnému nárůstu dopravy v průběhu let 1950 aţ let 1960 let přijala 

Vláda ČSSR dne 10. dubna 1963 usnesení o koncepci dlouhodobého rozvoje silniční 

sítě v Československé socialistické republice, které bylo potvrzeno dne 18. dubna 

1966 vládním rozhodnutím o obnovení dálniční výstavby. Na nových plánech se opět 

objevuje směr Praha - Dráţďany, avšak tentokrát je poprvé uţit název dálnice D8. 

V letech 1968 aţ 1971 bylo mezi ČSSR a NDR projednáno budoucí propojení 

obou zemí dálnicí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
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1984 – 1990 

V 80. letech 20 století bylo plánováno rozšíření povrchového dolu v obci 

Chabařovice, Ústí nad Labem směrem na severozápad, čímţ by došlo k přerušení 

silnice I/13 mezi obcemi Ústí nad Labem a Teplice. Vzhledem k tomuto bylo v dubnu 

roku 1984 započato 6,5 leté budování dálnice D8 v délce 4,175 km označované jako 

stavba 0806 mezi obcemi Řehlovice a Trmice a to z důvodu spojení s právě 

vybudovanou čtyřpruhovou silnicí označovanou jako rychlostní komunikace R63 

v délce 7 km vedoucí z Teplic do obce Řehlovice.  

Po roce 1990 však došlo k útlumu těţby hnědého uhlí v Československu, a tak 

nakonec povrchový důl Chabařovice rozšířen nebyl a silnice I. třídy I/13 zůstala 

nepřerušena. Úsek 0806 byl zprovozněn v listopadu roku 1990. 

1990 – 2001 

V období po roce 1990 probíhala výstavba dálnice D8 jiţ klasickým způsobem, od 

počátku, tedy od Prahy, v souladu s dopravní poptávkou. 

V roce 1991 byla protaţena Prosetická radiála aţ do obce Zdiby, v délce 2,248 

km. Zde se nachází nultý kilometr dálnice D8. V roce 1993 byl otevřen úsek dálnice 

D8 v délce 9,6 km, stavba 0801 mezi obcemi Zdiby a Úţice. V roce 1996 byl 

zprovozněn další úsek dálnice D8, stavba 0802 v délce 8,9 km mezi obcemi Úţice a 

Nová Ves. V říjnu roku 1998 následoval další úsek v délce 13,425 km, stavba 0804 

mezi obcemi Doksany a Lovosice. 

V roce 2001 byl otevřen chybějící úsek v délce 16,351 km, stavba 0803 mezi 

obcemi Nová Ves a Doksany.  Zprovozněním tohoto úseku vznikla souvislá dálnice 

v délce 48,276 km od obce Zdiby aţ do obce Lovosice. 

2002 – 2006 

Dne 21. prosince 2006 byl zprovozněn poslední úsek dálnice D8 – úsek 0807 přes 

Krušné hory od Trmic na státní hranici Česko - Německo o délce 23,344 km s 

napojením na německou dálnice A17 u obce Petrovice. 
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2007 – 2011 

Posledním chybějícím úsekem dálnice D8 je úsek dlouhý 16,413 km, úsek 0805 

mezi obcemi Lovosice a Řehlovice. Stavba tohoto chybějícího úseku započala dne 6. 

listopadu 2007 a zprovoznění je původně naplánováno na prosinec roku 2010, avšak 

kvůli stále trvajícím problémům při dostavbě posledního úseku 0805 je moţné 

zpoţdění.  

Zprovozněním tohoto nedostavěného úseku 0805 bude celá dálnice D8 po 73 

letech od prvního plánování a po 27 letech výstavby úplně dokončena. Tímto bude 

dálnice D8 třetí úplně dokončenou dálnicí v Česku a to po dálnici D1 rok ukončení 

1980 a po dálnici D5 rok ukončení 2006. 

 

2.2 Propojení dálničního celku dálnice D8 stavba 0807 s Evropskou 

dálniční sítí 

Evropský projekt Panevropských dopravních koridorů byl zahájen v roce 1991 a to 

na konferenci v Praze. Na další Panevropské konferenci v březnu roku 1994, která 

se konala na Krétě, bylo vyznačeno devět koridorů, jako hlavní dopravní proudy mezi 

státy střední a východní Evropy a Evropskou unií. V roce 1997 se konala třetí 

konference v Helsinkách. Zde byly doplněny závěry a díky skončení konfliktů mezi 

státy bývalé Jugoslávie byl také dodatečně navrţen i desátý koridor. Proto jsou tyto 

koridory někdy v literatuře zmiňovány jako „Krétské koridory“ nebo „Helsinské 

koridory“ bez ohledu, kde se koridory skutečně nacházejí. 

Devět koridorů je ţelezničních a devět koridorů je silničních. Desátý koridor a to č. 

VII je vodní – tok Dunaje. Tato síť koridorů spojuje Evropu od Atlantiku k Uralu a od 

Skandinávie ke středozemnímu moři. V současné době existují návrhy na sloučení 

systému koridoru a systému Transevropské sítě, která zahrnuje všechny hlavní trasy 

v Evropské unii. 

Přehled koridorů:  

Koridor I: Helsinky – Tallinn – Riga – Kaunas – Varšava 

  Délka silnice 1630 km, délka ţeleznice 1655 km 
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Koridor II: Berlín – Varšava – Minsk – Moskva – Niţnij Novgorod 

Délka silnice 2200 km, délka ţeleznice 2313 km  

Koridor III: Dráţďany – Vratislav – Lvov – Kyjev 

  Délka silnice 1700 km, délka ţeleznice 1650 km 

Koridor IV:Dráţďany – Praha – Bratislava – Vídeň – Budapešť – Arad 

Délka silnice 3640 km, délka ţeleznice 4340 km 

Koridor V: Benátky – Terst/Koper – Lublaň – Budapešť – Uţgorod – Lvov 

Délka silnice 2850 km, délka ţeleznice 3270 km 

Koridor VI: Gdaňsk – Grudziadz/Varšava – Katovice – Ţilina 

  Délka silnice 1880 km, délka ţeleznice 1800 km 

Koridor VII: vodní koridor – řeka Dunaj, délka 2415 km 

Koridor VIII: Durres – Tirana – Skopje – Sofie – Varna/Burgar 

Délka silnice 960 km, délka ţeleznice 1270 km 

Koridor IX: Helsinky – Petrohrad – Pskov/Moskva – Kyjev – Ljubasevka – Chisinau 

Bukurešť – Alexandroupolis 

Délka silnice 5850 km, délka ţeleznice 6500 km 

Koridor X: Salzburg – Lublaň – Záhřeb – Bělehrad – Nis – Skopje – Veles – Soluň 

Délka silnice 2300 km, délka ţeleznice 2528 km 

Evropská dálniční síť související s dálnicí D8 v České republice je Koridor č. IV, 

procházející Dráţďany nacházející se v SRN, Praha – Česká republika, Bratislava – 

Slovenská republika, Vídeň – Rakousko, Budapešť – Maďarsko a Arad nacházející 

se v Rumunsku. 
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2.3 Odlehčení kamionové dopravy z obcí a měst 

Dostavbou dálnice D8 v celkové délce 92,208 km vedoucí z Prahy a napojující se 

v obci Petrovice na dálnici A17 v SRN vedoucí do Dráţďan dojde k odlehčení, 

sníţení kamionové a osobní dopravy z obcí a měst, sníţení emisí, sníţení hluku a 

otřesů. Zároveň dojde ke sníţení nehodovosti a sníţení následku dopravních nehod, 

avšak v současné době stále chybí část dálnice D8 stavba 0805 v délce 16,413 km 

z obce Lovosice do obce Řehlovice, vedoucí přímo přes Chráněnou krajinnou oblast 

České středohoří, přičemţ půjde o jeden ze stavebně nejsloţitějších úseků celé 

dálnice D8. Celkem zde bude postaveno pět mostů, dva tunely (Prackovice, délka 

270 m, Radejčín, délka 620 m) a tři mimoúrovňové křiţovatky – (MÚK Lovosice, MÚK 

Bílinka, MÚK Řehlovice). Oficiální zahájení stavby proběhlo dne 6. listopadu 2007 a 

plánované dokončení stavby je prosinec 2010. 

Intenzita dopravy je hlavním měřítkem vytíţení pozemní komunikace. Nejčastěji se 

uvádí v tzv. ročním průměru denních intenzit pro daný úsek komunikace v počtu 

projetých vozidel za 24 hodin. Intenzita dopravy se měří sčítáním, ručním nebo 

automatickým, pravidelně v pětiletých cyklech, přičemţ naposledy bylo provedeno 

v roce 2005. Mimo celostátní sčítání se pro získání dat na komunikacích pouţívají 

automatické sčítače dopravy, které jsou osazeny na vybraných dálničních úsecích a 

dalších komunikacích. Sčítání dopravy mohou téţ zajistit moderní telematické 

systémy. 

Intenzita vozidel na objízdných trasách byla modelována ve třech variantách:  

 bez udání směru vozidel (Varianta A), řidiči vozidel mají dle svého uváţení 

na výběr ze silnic  I/63 a I/8 a nebo na silnici I/30 na trase Dráţďany – 

Praha i na trase Praha – Dráţďany, 

 jízda vozidel ve směru hodinových ručiček (Varianta B), řidiči jsou 

nasměrováni na trase Dráţďany – Praha na silnici I/30 a na trase Praha – 

Dráţďany na silnici I/8, přes Teplice a dále na silnici I/63 vedoucí na státní 

hranice,  

 jízda vozidel, proti směru hodinových ručiček (Varianta C) byla v roce 2007 

vybrána jako nejvýhodnější variantou, neboť na silnici I/30 vedoucí 

z Lovosic přes Ústí nad Labem na dálnici D8 v Trmicích, všechna vozidla 
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14800 z toho 5200 nákladních vozidel za 24 hodin a na silnici I/8 vedoucí 

z Teplice do Lovosic na dálnici D8, všechna vozidla 14300 z toho 4100 

nákladních vozidel za 24 hodin. Z uvedeného vyplývá, ţe v současné době 

je nadměrně zatíţeno ţivotní prostředí a to do doby, neţ bude stavba 0805 

zprovozněna. 
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3  Současný stav – popis dálničního celku po výstavbě 

3.1 Dálnice D8 

Tab. 1 Základní parametry dálnice D8[15] 

Celková délka Dálnice D8 92,208 km

Ve výstavbě 16,413 km

Kříţovatky mimoúrovňové - MÚK 13

Mosty - celkem 70

Mosty delší 1000 m 3

Silniční mosty a ostatní 52

Mosty ţelezniční 2  

Tunel Libouchec a tunel Panenská se nacházejí na Dálnici D8 na trase Praha – 

Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN, tunely jsou součástí stavby 0807 a jsou 

určeny pro osobní i nákladní dopravu. Jedná se o tunelové stavby v celkové délce 

2635 metrů, které jsou určeny pro průjezd automobilů. Tunely jsou navrţeny se 

dvěma tunelovými troubami, přičemţ kaţdá tunelová trouba je v jednom směru jízdy. 

Tab. 2 Základní parametry tunelů na Dálnici D8[15] 

Tunel Délka Jízdní pruhy
Podélný sklon 

vozovky

Osová 

vzdálenost 

tubusů

Prackovice 260 m 2 3,20% 27 m

Radejčín 620 m 2 2,40% 27 m

Libouchec 520 m 2 4,20% 21 m

Panenská 2115 m 2 3,20% 21 m  

 

3.2  Tunel Libouchec 

Jedná se o podzemní stavbu délky 504m pro levou tunelovou troubu a  420m pro 

pravou tunelovou troubu. Tunel je navrţen se dvěma tunelovými troubami, kaţdá 

tunelová trouba v jednom směru jízdy s osovou vzdáleností 21m. Maximální 

povolená rychlost v tunelu je 80 km/h 
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Tunel je vybaven následujícím technickým vybavením, které předepisuje TP 98: 

 SOS hlásky 

 Proměnné dopravní značení 

 Osvětlení, včetně nouzového osvětlení 

 Nucené větrání pomocí proudových ventilátorů 

 Uzavřený televizní okruh 

 Rádiové spojení pro pouţívání IZS 

 Spojovací a dorozumívací zařízení 

 Elektrická poţární signalizace 

 Centrální řídicí systém 

 Přetlakové větrání spojovacích chodeb (příčných štol) 

 Evakuační rozhlas 

  

Obr. 1 Tunel Libouchec 
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Tab. 3 Základní parametry tunelu Libouchec [4] 

Název Popis

Název tunelu Libouchec

Země Česká republika

Správce tunelu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uvedení do provozu Prosinec 2006

Délka 670 m

Základní stavební parametry :

Druh konstrukce Raţený tunel

Levá tunelová trouba - délka 504 m + 166 m galerie

Pravá tunelová trouba - délka 520 m

Nadmořská výška Jiţní portál: 510 mnm, Severní portál: 530 mnm

Příčný sklon jednostranný 4,5%

Nejvyšší povolená rychlost 80 km/h

Počet tunelových trub 2 tunelové trouby, jednosměrný provoz

Počet pruhů v tunelové troubě 2 pruhy, v jednom směru jízdy

Šířka jízdních pruhů Celková 7,00 m = 2 x 3,50 m

Krajnice jízdního pruhu Po obou stranách vozovky, kaţdý 0,25 m široký

Výška průjezdu 4,50 m

Bezpečnostní vybavení :
Únikové cesty - 2 propojky mezi tunelovými 

troubami 

Hlásky nouzového volání - 3 LTT, 3 PTT + 1 

galerie

42 pevných kamer, z toho 23 detekčních

Dispečink technologie SSÚD Řehlovice

Dopravní dispečink PČR - Dálniční oddělení Řehlovice  

 

3.3  Tunel Panenská 

Jedná se o podzemní stavbu v celkové délce 2168 m, která je určena pro průjezd 

osobní a nákladní dopravy. Tunel Panenská je tvořen dvěma tunelovými troubami, 

přičemţ kaţdá tunelová trouba je v jednom směru jízdy. Tunelové trouby jdou 

navrţeny v osové vzdálenosti 21 m a jsou spojeny deseti záchrannými propojkami ve 

vzdálenosti od sebe 200 aţ 250 m.  V obou tunelových troubách jsou navrţeny tři 
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nouzové zálivy o délce 40 m. Maximální povolená rychlost v tunelu je 80 km/h. 

Celkové převýšení úseku je 482 m. 

 

Tunelová stavba je situována v km: 

 levá tunelová trouba 84,458 km aţ 86,626 km, délka levého tubusu je 

2,168 km 

 pravá tunelová trouba 84,438 km aţ 86,554 km, délka pravého tubusu je 

2,116 km.  

Tunel má příčné uspořádání, které odpovídá ČSN 73 7507 – Projektování tunelů 

na pozemních komunikacích s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a od krajnice je pás po 

obou stranách široký 0,25 m. Celková šířka vozovky je tedy v tubusu 7,5 m. Po obou 

stranách vozovky jsou zřízeny betonové vyvýšené chodníky široké 1 m, přičemţ jsou 

odděleny od vozovky obrubníkem vysokým 12 cm.  Průjezdný profil tunelové trouby 

je o světlé výšce 4,5 m. Výška stropu je 6,3 m s vnitřním poloměrem 5,5 m.  

Obr. 2 Tunel Panenská 
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Obě tunelové trouby jsou propojeny deseti bezpečnostními propojkami, které jsou 

od tunelové trouby odděleny poţárními uzávěry umoţňující únik osob v obou 

směrech z tubusu do tubusu. V tunelu Panenská jsou vybudovány celkem tři 

nouzové zálivy o délce 40 m. V místě zálivu je průjezdný profil 3,5 m. Dále je 

vybaven poţárním systémem s hydranty, jejíţ vzdálenosti nepřesahují 200 metrů. 

Hydranty jsou vţdy umístěny v místě, kde se nachází spojovací chodby nebo SOS 

hlásky. 

 

Tunel Panenská je vybaven následujícím technickým vybavením, které 

předepisuje TP 98: 

 SOS skříně 

 Proměnné dopravní značení 

 Osvětlení, včetně nouzového osvětlení 

 Nucené větrání pomocí proudových ventilátorů 

 Uzavřený televizní okruh 

Obr. 3 Nouzový záliv v tunelu Panenská 
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 Rádiové spojení pro pouţívání IZS 

 Spojovací a dorozumívací zařízení 

 Elektrická poţární signalizace 

 Centrální řídicí systém 

 Přetlakové větrání spojovacích chodeb (příčných štol) 

 Evakuační rozhlas 

 

Tab. 4 Základní parametry tunelu Panenská [5] 

Název Popis

Název tunelu Panenská

Země Česká republika

Správce tunelu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uvedení do provozu 2006 prosinec

Délka 2168 m

Základní stavební parametry :

Druh konstrukce Raţený tunel

Levá tunelová trouba - délka 2168 m

Pravá tunelová trouba - délka 2116 m

Nadmořská výška Jiţní portál: 570 m, Severní portál 675 m

Příčný sklon jednostranný 4%

Doprava

Průměrná denní hustota (2007): 14000 

vozidel/den 

Nejvyšší povolená rychlost 80 km/h

Počet tunelových trub 2 tunelové trouby, jednosměrný provoz

Počet jízdních pruhů 2 pruhy

Šířka jízdních pruhů celková šířka 7,00 metru = 2 x 3,50 m

Krajnice jízdního pruhu Po obou stranách vozovky, kaţdý 0,25 m široký

Výška průjezdu 4,50 m

Bezpečnostní vybavení :

Únikové cesty - 10 propojek mezi tunelovými 

troubami, propojky č. 3 a 7 pro průjezd lehké 

poţární techniky, propojka č. 5 pro průjezd 

těţké poţární techniky 

Hlásky nouzového volání - 16 PTT, 15 LTT

124 pevných kamer, z toho 61 detekčních, 4 otočné

Dispečink technologie SSÚD Řehlovice
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3.4  Mimořádná událost v tunelu 

Mimořádné události v tunelu řeší tzv. karty krizových situací. Tyto karty jsou 

rozděleny do předpokládaných krizových situací, excesů bezpečnostních a 

technologických zařízení od krizové situace č. 1 aţ do krizové situace č. 15. Krizová 

situace č. 16 není v tunelu Panenská ani tunelu Libouchec pouţita, vzhledem k tomu, 

ţe celý tunelový celek se nenachází v zátopové oblasti.  

Havarijní karty jsou základními dokumenty pro řešení krizových situací, protoţe je 

zde popsán přehledným způsobem postup při jejich likvidaci dispečerem dopravy i 

dispečerem technologie. Havarijní karty jsou základem pro řešení jednotlivých 

mimořádných událostí, ale zároveň nemohou plně postihnout všechny činnosti 

dispečerů při řešení krizových situací, protoţe vývoj a stav krizové situace si můţe 

vyţádat další opatření, které musí dispečer přijmout dle svého uváţení. 

  

Tab. 5 Seznam mimořádných událostí v tunelovém celku Panenská, Libouchec [6] 

Označení KSKrizová situace Ozn. režimuPriorita

       1.1. Poţár v dopravní prostoru tunelu MR 15

       1.2. Poţár v technologickém prostoru tunelu MR 14

2 Jiné nebezpeční : vylití pohonných hmot, atd. MR 14

3 Zvýšení obsahu škodlivin nad kritický limit ZR 2

4 Zvýšení opacity nad kritický limit ZR 2

5 Vjezd nadměrného vozidla ZR 1

6 Dopravní krize - újma na zdraví účastníka provozuZR 5

7 Dopravní nehoda - bez zranění ZR 5

8 Nepojízdné vozidlo, překáţka v dopravě ZR 4

9 Kongesce dopravy ZR 3

10 Poruchy dopravního zařízení

       10.1.    - menší rozsah ZR 1

       10.2.    - větší a velký rozsah MR 7

11 Závaţná porucha nebo havárie na tech. zařízení

       11.1.    - výpadek napájení tunelu MR 8

       11.2.    - výpadek vzduchotechniky, MR 8

       11.3.    - výpadek EPS, delší neţ 48 hodin MR 8

       11.4.    - výpadek kamerového detekčního systému MR 8

       11.5.    - výpadek SOS skříní, delší neţ 24 hodin MR 8

       11.6.    - výpadek spojovacího zařízení, delší neţ 24 hodinMR 8

       11.7. Souběh KS 11.3. a KS 11.4. MR 10

       11.8. Souběh KS 11.5. a KS 11.6. MR 10  
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Tab. 6 Pokračování seznamu mimořádných událostí v tunelovém celku Panenská, Libouchec [6] 

 

Mimořádná událost v tunelu Panenská na dálnici D8 ve směru jízdy Ústí nad 

Labem – SRN uvedené v tabulce č. 5 jako krizová situace 7. 

 

Obr. 4 Dopravní nehoda v tunelu Panenská 

Označní KSKrizová situace Ozn. RežimuPriorita

12 Závaţná porucha nebo havárie na řídícím syst.

12.1.  - porucha v dopravní části ŘS - bez vlivu ZR 6

12.2.  - porucha v technologické částí ŘS - bez vlivu ZR 6

12.3.  - porucha v dopravní části ŘS - dopad na bezp. MR 10

12.4.  - porucha v tech. části ŘS - dopad na bezpečnost MR 10

12.5.  - výpadek komunikace mezi ŘS a velínem MR 9

12.6.  - výpadek kom. mezi ŘS Panenská a ŘS LibouchecMR 9

13 Výskyt osob, zvířat a vozidel v protisměru

13.1.  - v tunelu se pohybuje člověk, zvíře MR 13

13.2.  - v tunelu došlo k poruše hrom. dopr. prostředku MR 13

13.3.  - v tunelu detekováno vozidlo v protisměru MR 13

14 Přítomnost skupiny lidí v tunelu - DEMONSTRACE MR 13

15 Hrozba teroristického činu v tunelu - BOMBA MR 16

16 Nebezpeční povodně - NEOBSAZENO MR
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Název situaceI.09 II.09 III.09 IV.09V.09 VI.09 VII.09 VIII.09IX.09X.09 XI.09 XII.09

Poţár

Nehoda

Zast. vozidla 3 1 4 5 8 3 1 3 1 2 2

Nadměrné v. 1 1

Protisměr

Osoba v tunelu 2

Zvíře v tunelu

Tech. výpadek 1 2 1 1 1 1

Ţiv. pohroma

Ostatní MU 8 3 3 3 1 8

Název situace I.09 II.09III.09IV.09V.09VI.09VII.09VIII.09IX.09X.09 XI.09 XII.09

Poţár 1

Nehoda 1 1 1

Zast. vozidla 22 19 13 26 23 17 12 17 10 2 5 8

Nadměrné v. 1 1

Protisměr

Pošk. technolog. 1 1 1 1

Osoba v tunelu 1 1 1 1

Zvíře v tunelu

Výpadek tech. 3 2 2 1 1 2 1 2 1

Ţiv. pohroma

Ostatní MÚ 9 2 3 3 2 8

Statistika vzniklých mimořádných událostí v tunelu Libouchec a tunelu Panenská 

v období leden 2009 aţ prosince 2009 seřazených sestupně od nejzávaţnější 

krizové situace. 

 

 

Tab. 7 Přehled mimořádných událostí v tunelu Libouchec[15] 

 

 

 

Tab. 8 Přehled mimořádných událostí v tunelu Panenská[15] 
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3.5 Poţár v tunelu 

Poţár v dopravním prostoru tunelu Panenská a tunelu Libouchec vychází z priority 

řešení č. 15 a označení v mimořádném reţimu jako MR. Při poţáru jsou jednotlivé 

reakce rozděleny pro dispečera technologie SSÚD a dispečera dopravy Policie ČR. 

Dispečer technologie pro detekci poţáru v prostoru tunelového celku vyuţívá 

automatického signálu z EPS (elektrická poţární signalizace). Při zjištění poţáru 

jiným způsobem dojde ke vzájemnému předání informace o vzniku poţáru mezi 

dispečerem dopravy a dispečerem technologie a následný postup dle krizové situace 

1.1. uvedené v tabulce č. 5. Následně dispečer technologie přivolá hasičský 

záchranný sbor a automaticky nebo povelem aktivuje reţim „Poţár v PTT“ nebo 

„Poţár v LTT“ a tím spustí – poţární větrání, poţární vodovod, televizní dohled nad 

dotčenou oblastí a osvětlení tunelu na maximální intenzitu. Současně zajišťuje 

přístup zásahových jednotek s případnou spoluprácí Policie České republiky a 

nadále řídí chod poţárního větrání a řídí se pokyny velitele zásahu. Po ukončení 

poţáru deaktivuje EPS a zruší mimořádný reţim. Dále koordinuje odtah vozidel 

z tunelu a zajišťuje odklizení věcí z tunelu. Dispečer technologie provede kontrolu 

technického stavu tunelu a vybavení. Následně nastaví technologie do standardního 

reţimu a zapíše událost do „Knihy denních záznamů“ a „Knihy mimořádných 

událostí“. 

Dispečer dopravy (DD) pro detekci poţáru v prostoru tunelového celku vyuţívá 

taktéţ automatického signálu z EPS nebo zjištění jiným způsobem. Při zjištění 

poţáru jiným způsobem dojde k předání informací mezi dispečerem dopravy a 

dispečerem technologie a následuje postup dle krizové situace 1.1. uvedené 

v tabulce č. 5. Automaticky nebo povelem spustí „Poţár v PTT“ nebo „Poţár v LTT“ a 

uzavře obě tunelové trouby. Dispečer dopravy zajišťuje video dohled nad místem 

poţáru a spuštění záznamového zařízení. Následně aktivuje evakuační rozhlas 

s hlášením např. „V tunelu vznikla mimořádná událost. Vypněte motory, v zájmu 

vlastní bezpečnosti opusťte vozidlo a pouţijte nejbliţší východ do sousedního tunelu“ 

nebo např. „V tunelu vznikla mimořádná událost. Vypněte motory. Vaše bezpečnost 

není bezprostředně ohroţena. Opusťte vozidlo a proti směru jízdy vyjděte ven 

z tunelu. U východu z tunelu vyčkejte dalších informací a pokynů“. Hlášení je moţno 
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pro účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích doplnit o konkretizaci 

mimořádné události v následujících tvarech – např. hrozba teroristického útoku 

v tunelu, poţár, vylití pohonných hmot, únik nebezpečné látky, demonstrace, výskyt 

osob v tunelu, dopravní nehoda, nepojízdné vozidlo, popřípadě jiná překáţka 

v dopravě. 

Dále dispečer dopravy zabezpečuje příjezd zásahových jednotek integrovaného 

záchranného systému a prostřednictvím CDI poskytne potřebné dopravní informace 

veřejnosti. Po ukončení poţáru zajišťuje DD odtah vozidel, uchování pořízeného 

záznamu, otevření tunelového celku a celou událost zapíše do „Knihy denních 

záznamů a mimořádných událostí“. 
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4 PROBLEMATIKA PROVOZU S DOPADEM NA 

INFRASTRUKTURU OKOLÍ 

4.1 Pouţívané technologie řízení provozu (Velín DO Policie Řehlovice 

ČR) 

Dispečerské pracoviště Dálničního oddělení Policie ČR v Řehlovicích, ze kterého 

je prováděno hlavní řízení dopravy a dispečerské pracoviště SSÚD v Řehlovicích, 

ze kterého je prováděno hlavní řízení technologie, jsou pracovištěmi zajišťující plné a 

komfortní řízení, sledování všech klíčových uzlů a kontrolu správné funkce všech 

ostatních zařízení na popisovaném úseku dálnice D8.  

Pouţívané technologie řízení provozu lze obecně rozdělit na řízení technologie 

tunelu, řízení dopravy v tunelech, dálniční informační systém (DIS) a systém 

tísňového volání (DIS – SOS). Tyto technologie musí v konečném důsledku tvořit 

z pohledu řízení provozu jeden funkční kompaktní celek. Této kompaktnosti je 

docíleno pouţitým SW a HW a uznávanými vazbami komunikačních standardů. 

Struktura technologií je zde řešena tříúrovňovým systémem, přičemţ jednotlivé 

úrovně jsou mezi sebou propojeny, jak fyzicky, tak programově. 

První – základní úrovní je souhrn snímačů a akčních členů, popřípadě 

multiplexorů, které jsou součástí jednotlivých provozních souborů, přičemţ vlastní 

řídicí systém je ovládá, snímá, nebo s nimi komunikuje. Tyto zařízení jsou fyzicky 

umístěny při vlastní dálnici, jejíţ součástí jsou i tunely Panenská a Libouchec, které 

co se týká technologie řízení provozu, tvoří koncentrované uzly. 

Druhou – logickou úrovní tvoří vlastní řídicí systém skládající se z řízení stanice – 

programovatelného logického automatu – PLC (výrobce ALLEN – BRADLEY). Jeho 

úkolem je zpracovávat vstupní údaje z čidel, poţadavky operátorů technologie a 

dopravy a informace z jiných systémů a na základě těchto informací jednoznačně 

ovládat a regulovat jednotlivé akční členy (např. ventilátory, osvětlení, dopravní 

značení). 
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V PLC jsou naprogramovány sekvence pro automatické řízení, jako jsou např. 

tyto: 

 řízení dopravy na základě vyhodnocení dopravní situace např. změnou 

proměnných značek, 

 na základě předem stanovených harmonogramů při větrání tunelů a dále 

dle skutečné intenzity dopravy, 

 řízení osvětlení na základě vyhodnocení vnějšího jasu, 

 podle signálu z EPS upravuje reţim dopravy, osvětlení, vzduchotechniky, 

 automatické přepínání kamer do míst, kde byl zjištěn dopravní nebo jiný 

bezpečnostní problém, 

 při aktivaci některého z bezpečnostních systémů upravuje dopravní a 

technologický reţim řízení tunelů. 

 

Třetí – nejvyšší úroveň řídicího systému se skládá z počítačové sítě operátorských 

pracovišť. Slouţí pro případné manuální ovládání akčních členů, monitorování a 

archivaci stavů technologie. S řídícími stanice se komunikuje po navrţeném 

komunikačním rozhraní, které umoţňuje oboustranný tok dat ve formátu 

adresovaných svazků dělených podle obsahu. Pracoviště operátorů umoţňuje různé 

přístupy, priority, pravomoci, automatické generování alarmových hlášení a 

dlouhodobé ukládání důleţitých dat.  

Dispečerské pracoviště operátorů je tvořeno dvěma pracovními stanicemi 

připojenými po Ethernet lince 100Base-FX s výkonným serverem SCADA - systémy 

znamenající pouţití teoretických, technických, programových a komunikačních 

prostředků v průmyslovém podniku pro zviditelňování definovaných objektů týkajících 

se technologických procesů a jejich řídicího systému s cílem podpory rozhodování a 

automatického řízení v reálném čase (SCADA - Supervision Control and Data 

Acquisition), přičemţ je kaţdé pracoviště vybaveno dvěma LCD monitory 20 palců 

umístěnými vedle sebe a oba monitory jsou ovládány z jedné klávesnice a myši 

[příloha č. 1]. 
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Obr. 5 Dispečerské pracoviště 

 

Z těchto operátorských klávesnic je moţné ovládat i zobrazování snímků na 

barevné plně grafické vizualizační stěně, která je integrována do čelní stěny 

operátorského pracoviště a její velikost je 3 x 1,5 m. Z kaţdé pracovní stanice je 

moţno řídit dopravu v tunelech. Výhoda dvou stanic je ta, ţe v případě poruchy jedné 

stanice lze řídit dopravu v tunelech ze stanice druhé. 

Hlavní nabídka slouţí k přecházení mezi moţnostmi zobrazení na obrazovce 

pravé. Jednotlivé nabídky: 

1. přihlášení – přihlášení operátora, zadává uţivatelské jméno a heslo 

2. odhlášení – ukončení systému 

3. DIS SOS – volbou tohoto nastavení se operátorovi zobrazí na pravém 

monitoru systém SOS hlásek 

4. TS České středohoří – zobrazí se mnoţství průjezdů vozidel 

v jednotlivých částech objízdných tras přes České středohoří 

5. úsek H, tunel Panenská, tunel Libouchec, úsek F – zobrazí se 

jednotlivé úseky dle nabídky 

6. scénáře – název pro provozní stavy 



Petr Volek: Historie výstavby, provoz a řízení dálnice D8  

23 
2010 

7. blokově – zobrazení podrobné dopravní situace v tunelech, nastavení 

jednotlivého dopravního značení, proudění vzduchu, umístění tlakových 

reproduktorů, umístění ventilátorů, umístěné SOS skříní 

8. technologie sever – vyuţívání operátora technologie 

9. technologie jih – vyuţívání operátora technologie 

10. poţární signalizace – aktuální teploty 

11. evakuační rozhlas – rozmístění jednotlivých tlakových reproduktorů 

12. kamery – zobrazí moţnosti pro přepínání kamer 

13. osvětlení – vyuţívá operátora technologie 

14. grafy – zobrazují graficky průjezdy vozidel 

15. sčítače – sčítají průjezdy vozidel 

16. poruchy – zobrazení poruch technologie 

17. servis a podpora – vyuţívá servisní technik. 

 

 

Obr. 6 Hlavní nabídka (levý LCD monitor) 
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Při volbě bodů z nabídky 3 aţ 17 se na pravé obrazovce LCD monitoru zobrazí 

zvolený pokyn v hlavní nabídce a operátor můţe měnit nastavení dle potřeb dopravní 

situace. 

 

4.2 Pouţívané IS 

Data z informačních systémů se uchovávají v databázových SQL Serverech. Tyto 

servery jsou umístěny v SSÚD Řehlovice. Servery slouţí k uchovávání 

technologických dat v SQL databázích obsahující data za poslední měsíc. Kaţdý den 

dochází k zálohování dat ve formátu CSV, ve kterém se ukládají i data staršího 

jednoho měsíce. Z tohoto formátu je moţný převod do tabulkového editoru Microsoft 

Excel. Pro přenos dat z SQL Serveru se vyuţívá DVD/CD vypalovací mechaniky, 

popřípadě se data přehrají na flash disk. Veškerá data z informačních systémů se 

vyhodnocují v čtrnácti denních intervalech a to zejména: 

 

 výpis všech závad a poruch vzniklých daném časovém úseku, 

 u kaţdé závady je postup k jejímu odstranění, doba nefunkčnosti, 

 výpis všech událostí v daném časovém úseku, 

 seznam dopravních událostí, uzavírky a omezení. 

 

 

Dělení řídicích systémů a jejich začlenění do dispečinku: 

DIS – SOS – systém tísňového volání tvoří na předmětném úseku dálnice jeden 

celek, přičemţ kromě těchto sluţeb integruje také sluţby dálničního informačního 

systému (DIS) včetně sběru meteorologických informací z celého úseku dálnice. 

Dispečer dopravy prostřednictvím tohoto systému získává také telemetrické 

informace o provozu systému (provoz, ztráta napětí, otevření hlásky SOS). 
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DIS – dálniční informační systém je řídicí systém vyuţívaný ve spojení 

s proměnnými dopravními značkami k liniovému řízení dopravního proudu na volné 

trase předmětného úseku dálnice D8. DIS je úzce systémově provázán s ŘSDT tak, 

aby byl proces řízení na celé dálnici včetně tunelů kompaktní. Dispečer dopravy 

dohlíţí a ovládá DIS a řídicí systém dopravy v tunelu (ŘSDT) z jednoho 

dispečerského pracoviště. DIS je také vyuţíván ke sběru dat provozních a 

alarmových z celé trasy dálnice. 

ŘSDT – obdoba DIS dislokovaná do prostoru tunelů. ŘSDT je vyuţívaný 

s proměnným dopravním značením k liniovému řízení dopravního proudu v tunelech. 

ŘSTT – řídicí systém technologie v tunelu je automatické řízení provozu podle 

vstupních měřených parametrů. Dispečer je přitom informován o všech probíhajících 

procesech a můţe je kdykoliv přerušit na manuální řízení. 

Obr. 7 DIS SOS (pravý LCD monitor) 
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Řídicí systém na dispečinku je tvořen výkonným hardwarem, jehoţ hlavní částí 

jsou: 

 hlavní PLC – v provedení se dvěma procesory (zvýšená spolehlivost 

provozu) pro připojení vzdálených PLC stanic v tunelech prostřednictvím 

průmyslové sběrnice, 

 výkonná počítačová síť Industrial Ethernet 1000Base-LX s rozhraními pro 

optické kruhové propojení, 

 pracoviště operátora -  server pro sběr dat na lince Ethernet 100Base-FX 

 stanice operátora (PC). 

 

Kromě vlastní operátorské stanice obsahuje zařízení dispečinku: 

 modul řízení velkoplošných monitorů, 

 tiskárny pro tisk protokolů, 

 dispečerský panel a stanici operátora systémů tísňového volání, 

 příjem jednotlivého času DCF/GPS a modul časové synchronizace 

ostatních systémů, 

 bridge na síť WAN ŘSD, 

 výhledová moţnost propojení přenosu dat na centrální dálniční síť ŘSD. 
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5 ŘÍZENÍ PROVOZU POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

5.1 Řízení provozu v tunelu Libouchec 

Řízení dopravy na volných úsecích dálnice D8 je prováděno pomocí dálničního 

informačního systému uvedené v kapitole 3.2. Obecně je řízení dopravy v tunelech 

pozemní komunikace realizováno senzory a aktory a řídicím systémem. Senzory jsou 

zařízení měřící dopravní a fyzikální veličiny. Jedná se např. o indukční smyčku měřící 

intenzitu dopravy nebo čidlo námrazy. Aktory jsou zařízení, která jsou umístěna v 

zorném poli řidiče a ovlivňují způsob jeho jízdy. Typickým příkladem aktoru je 

světelné návěstidlo nebo proměnná dopravní značka. V zásadě platí, ţe řidič je 

povinen zachovávat při jízdě v tunelu pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 

Obr. 8 Světelné návěstidlo - příklad aktoru 
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Řízení provozu v tunelu Libouchec a tunelu Panenská zajišťují dva operátoři 

dopravy pomocí počítačové stanice, která je umístěna na operátorově pracovišti. 

Software, kterým se ovládají jednotlivé prvky tunelu byl vytvořen firmou SPEL spol.   

s r.o. a je i nadále touto firmou zajišťován. 

Jak je jiţ popsáno výše, v kapitole 3.1, kaţdé pracoviště dispečera se skládá ze 

dvou monitorů. Jeden z monitorů (levý) zobrazuje hlavní nabídku. Zde operátor volí 

mezi jednotlivými přednastavenými nabídkami. Dále je zde zobrazena situace 

dopravního značení v obou tunelech a předtunelí. Ve spodní části má operátor 

přehled o jednotlivých poruchách systému. Pro rychlé přepínání úseků slouţí 

rozdělení na čtyři dopravní úseky. Jedná se o úsek H, úsek F, tunel Panenská a 

tunel Libouchec. Stavy jednotlivých úseků umoţňují operátorovi pouhou vizuální 

kontrolou zjistit, zda v některém z tunelů není problém (vozidlo v protisměru, stojící 

vozidlo, kolona, kouř atd.) 

V následujícím části je popsáno, jakým způsobem operátor dopravy zasahuje do 

systému a jaké má moţnosti změn v tunelu. 

Základní provozní stavy v tunelu Libouchec jsou: [7] 

A. Normální provoz 

1. Normální provozní stav (směr Petrovice) 

2. Normální provozní stav (směr Praha) 

 

B. Omezení provozu 

1. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu tunelu Libouchec (směr 

Petrovice) 

2. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Petrovice) 

3. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu tunelu Libouchec (směr 

Praha) 

4. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Praha) 
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5. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu tunelu Libouchec (směr 

Petrovice) 

6. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Petrovice) 

7. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu tunelu Libouchec (směr 

Praha) 

8. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Praha) 

9. Příklad plovoucí uzávěry v pomalém pruhu 

10. Příklad plovoucí uzávěry v rychlém pruhu 

 

C. Zastavení provozu 

1. Uzavírka tunelu Libouchec (směr Petrovice) 

2. Uzavírka celého úseku (směr Petrovice) 

3. Uzavírka tunelu Libouchec (směr Praha) 

4. Uzavírka celého úseku (směr Praha) 

 

D. Redukce rychlosti 

1. Výpadek denního osvětlení v tunelu Libouchec (směr Petrovice) 

2. Výpadek denního osvětlení celého tunelového úseku (směr Petrovice) 

3. Výpadek denního osvětlení v tunelu Libouchec (směr Praha) 

4. Výpadek denního osvětlení celého tunelového úseku (směr Praha) 

5. Zvýšení hustoty provozu (směr Petrovice) 

6. Zvýšení hustoty provozu (směr Praha) 

7. Redukce rychlosti před tunelem Libouchec (směr Petrovice) 

 

 

E. Povětrnostní vlivy 

1. Provozní stav za zhoršených povětrnostních podmínek 
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F. Obousměrný provoz 

1. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v LTT    

2. Libouchec 

3. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v PTT  

4. Libouchec 

5. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v LTT  

6. Libouchec a Panenská 

7. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v PTT 

8. Libouchec a Panenská 

9. Obousměrný provoz v LTT Libouchec 

10. Obousměrný provoz v PTT Libouchec 

11. Obousměrný provoz v LTT Libouchec a Panenská 

12. Obousměrný provoz v PTT Libouchec a Panenská  

 

Řízení na SSÚD Petrovice existuje jen v sezóně (koordinaci zimní údrţby dálnice, 

potřeby servisu) - neplatí pro HZS. Dispečerské pracoviště v PTO Libouchec je 

vyuţíváno pouze nouzově v akutních případech (porucha na SSÚD a PČR 

Řehlovice, k řízení záchranných prací přímo z PTO a také pro servisní účely).  

 

5.2 Řízení provozu v tunelu Panenská 

 

Základní provozní stavy v tunelu Panenská: [8]  

A. Normální provoz 

1. Normální provozní stav (směr Petrovice) 

2. Normální provozní stav (směr Praha) 
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B. Omezení provozu 

1. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu tunelu Panenská (směr 

Petrovice) 

2. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Petrovice) 

3. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu tunelu Panenská (směr 

Praha) 

4. Omezení provozu v pomalém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Praha) 

5. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu tunelu Panenská (směr 

Petrovice) 

6. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Petrovice) 

7. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu tunelu Panenská (směr 

Praha) 

8. Omezení provozu v rychlém jízdním pruhu celého tunelového úseku 

(směr Praha) 

9. Příklad plovoucí uzávěry v pomalém pruhu 

10. Příklad plovoucí uzávěry v rychlém pruhu 

 

C. Zastavení provozu 

1. Uzavírka tunelu Panenská (směr Petrovice) 

2. Uzavírka celého tunelového úseku (směr Petrovice) 

3. Uzavírka tunelu Panenská (směr Praha) 

4. Uzavírka celého tunelového úseku (směr Praha) 

5. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 92,695 (směr Petrovice) 

6. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 93,159 (směr Petrovice) 

7. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 93,736 (směr Petrovice) 

8. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 92,742 (směr Praha) 

9. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 93,154 (směr Praha) 

10. Zastavení provozu v tunelu Panenská na km 93,568 (směr Praha) 
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D. Redukce rychlosti 

1. Výpadek denního osvětlení v tunelu Panenská (směr Petrovice) 

2. Výpadek denního osvětlení celého tunelového úseku (směr Petrovice) 

3. Výpadek denního osvětlení v tunelu Panenská (směr Praha) 

4. Výpadek denního osvětlení celého tunelového úseku (směr Praha) 

5. Zvýšení hustoty provozu (směr Petrovice) 

6. Zvýšení hustoty provozu (směr Praha) 

7. Redukce rychlosti před tunelem Panenská (směr Praha) 

 

E. Povětrnostní vlivy 

1. Provozní stav za zhoršených povětrnostních podmínek 

 

F. Obousměrný provoz 

1. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v LTT Panenská 

2. Instalace přechodového dopravního značení pro obousměrný provoz 

v PTT Panenská 

3. Obousměrný provoz v LTT Panenská 

4. Obousměrný provoz v PTT Panenská 

5. Obousměrný provoz v LTT Libouchec a Panenská 

6. Obousměrný provoz v PTT Libouchec a Panenská 

 

A - Normální provozní stav 

Z normálního provozního stavu můţe být proveden stavový přechod do všech 

základních provozních stavů s výjimkou provozních stavů obousměrného provozu. 

Při stavových přechodech A nedochází ke kombinaci s jiným provozním stavem.  

Po provedení stavového přechodu z normálního provozního stavu do jiného stavu 

se lze vţdy opět stavovým přechodem do normálního provozního stavu vrátit. Tyto 

stavové přechody jsou pouţívány za provozu nejčastěji, proto jsou nazývány 

základními. 
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B1 – B6 Omezení provozu 

V tunelu mohou nastat provozní stavy, kdy je uzavřen některý z jízdních pruhů 

nebo jeho část. Mezi jednotlivými omezeními můţe dojít ve vybraných případech ke 

kombinaci (např. je uzavřen pomalý jízdní pruh Libouchec + je uzavřen rychlý jízdní 

pruh Panenská). V tomto případě se vylučuje pravidlo dle TP98, ţe se nepřipouští 

v tunelovém úseku převádět vozidla pomocí dopravního značení do jiného jízdního 

pruhu a zase zpět ve smyslu objíţdění překáţky více neţ jedenkrát v celé délce 

úseku. 

Dále dochází ve vybraných případech ke kombinaci uzavírek jízdního pruhu a 

redukci rychlosti podle definovaných sekvencí, např. při výpadku denního osvětlení, 

v době uzavírky jízdního pruhu, je rychlost na vjezdu do tunelu sníţena podle 

definovaného stavového přechodu na 40 km/h. 

B7 - B8 - Plovoucí uzávěry 

Řídicí systém umoţňuje nastavit přechodné dopravní značení pro plovoucí 

uzávěru na základě definice začátku a konce plovoucí uzávěry a určení jízdního 

pruhu, pro který má být plovoucí uzávěra realizována. Plovoucí uzávěru lze 

kombinovat s dalšími provozními stavy případně spojovat při dodrţování pravidel: 

1. Pokud je omezení ve stejném jízdním pruhu jako stávající plovoucí 

uzávěra: 

 jestliţe je plovoucí uzávěra součástí úseku, kde je provoz 

omezen, dochází po stavovém přechodu k nahrazení plovoucí 

uzávěry provozním stavem, 

 jestliţe se překrývá plovoucí uzávěra a omezení provozu, dojde 

ke sloučení do jedné uzávěry, která bude ohraničena 

dispečerem jako začátek a konec uzávěry, 

 jestliţe se nachází mezi uzávěrami méně neţ 5 pruhových 

signalizací, jsou plovoucí uzávěry sloučeny do jedné, která je 

ohraničena začátkem první uzávěry a koncem uzávěry druhé ve 

směru jízdy, 

 v jednom tunelu je moţné nastavit pouze jednu plovoucí nebo 

jinou uzávěru, 
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 respektování pravidla dle TP98, ţe v tunelovém úseku lze 

převádět vozidla pomocí dopravního značení S8c aţ S8d do 

jiného jízdního pruhu a zase zpět ve smyslu objíţdění překáţky 

více neţ jedenkrát. 

2. Pokud je omezení v jiném jízdním pruhu jako stávající plovoucí 

uzávěra: 

 uzávěry se nesmí navzájem překrývat, 

 před druhou uzávěrou musí být umístěny minimálně dva portály 

se směrovou šipkou S8c nebo S8d pro přesměrování vozidel, 

 v jednom tunelu lze nastavit pouze jednu plovoucí nebo jinou 

uzávěru, 

 v mezitunelovém úseku se pro přesměrování vozidel vyuţívá 

portálu se směrovým značením v km 91,550 a 91,790 (LTT) a 

91,650 (PTT), 

 respektování pravidla dle TP98, ţe v tunelovém úseku lze 

převádět vozidla pomocí dopravní značení S8c aţ S8d do jiného 

jízdního pruhu a zase zpět ve smyslu objíţdění překáţky více 

neţ jedenkrát. 

Dále mohou být uzávěry kombinovány s redukcí rychlosti např. při výpadku 

denního osvětlení v tunelu. V tomto případě se před tunelem změní jen nejvyšší 

povolená rychlost B20a na rychlost 40 km/h. 

 

C1 - C6 – Zastavení provozu 

Přechodové dopravní sekvence jsou nastavené tak, aby při spuštění uzavření 

tunelu měly vozidla, nacházející se v tunelu, moţnost tunel opustit. Úsek je uzavírán 

postupně tak, ţe se přechodové dopravní značení mění z polohy otevřeno do polohy 

uzavřeno (dopravní značka B20a na B01, S08b popř. S08c a S08d na S08a). Dále 

se před hlavními vjezdovými portály obou tunelů nastaví na informačních tabulích 

STOP, tunel uzavřen. Vyklízející rychlost při normálním provozu je mimo tunely 

nastavena na 70 km/h a v tunelech na 60 km/h s výjimkou provozních stavů, kdy je 

na úseku nastavena rychlost niţší (výpadek osvětlení apod.). V případě, ţe hrozí 
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nebezpečí z prodlení, kdy jsou ohroţeny ţivoty nebo zdraví osob (nebezpečí poţáru, 

dopravní nehoda, únik nebezpečné látky) je uzavírka provedena okamţitě. V tomto 

případě se všechny dopravní proměnné dopravní značky konverzují v zákazové. Do 

tohoto stavu je moţné přejít z jakéhokoliv jiného provozního stavu.  

Přechodová sekvence „zastavení provozu“ v tunelu můţe být dispečerem 

realizována pouze částečně. Tento případ je moţné vyuţít např. pokud má být 

zastaven příjezd vozidel do tunelu, ale je ţádoucí, aby byl tunelový úsek vyklizen. 

Tato částečná přechodová sekvence se vyuţívá i tehdy, pokud hrozí nebezpečí 

z prodlení a úsek je uzavřen, aţ do místa havárie.  

 

D1 - D5 – Redukce rychlosti 

Dopravní stavy D1 a D5 jsou definovány pro sniţování rychlosti v tunelu i před 

tunelovým úsekem pomocí přechodového dopravního znační B20a. Tyto dopravní 

stavy jsou vyuţívány při výpadku osvětlení v tunelech, za zvýšené hustoty provozu, 

omezení jízdy v tunelech, při vzniku kolon. Změna dovolené rychlosti nemá ţádný 

vliv na jiné nastavení dopravního značení, proto mohou být tyto provozní stavy 

kombinovány s jinými provozními stavy. Pokud jsou na úseku nastaveny dvě různé 

rychlostní omezení a počet portálů se značkou B20a je tři a méně, nastaví se i na 

tomto mezi úseku sníţená hodnota rychlosti, a to podle hodnoty druhého omezené 

rychlosti ve směru jízdy.  

Přechodové sekvence pro změnu nejvyšší dovolené rychlosti jsou definovány tak, 

ţe nejvyšší povolená rychlost B20a na přechodovém dopravním značení je postupně 

sniţována na jednotlivých portálech. Rychlost se musí sniţovat maximálně o 20 

km/h, coţ značí, ţe pro sníţení rychlosti jsou potřeba tři po sobě jdoucí portály, aby 

rychlost mohla být sníţena z 80 km/h na 40 km/h, coţ je nejniţší moţná rychlost 

nastavitelná na přechodovém dopravním značení. Pokud je potřeba sníţit rychlost 

v tunelu z 80 km/h na 60 km/h, je potřeba jen jeden portál, pokud z 80 km/h na 40 

km/h, je zapotřebí dvou portálů. Před tunelem je potřeba pro sníţení vjezdové 

rychlosti do tunelu nejméně čtyř portálových přechodových dopravních zařízení. 

Jedná se o sníţení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici ze 130 km/h na běţnou 
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rychlost 80 km/h, v případě nutnosti omezení rychlosti v tunelu na 40 km/h (čtyři 

portály při dopravním stavu redukce rychlosti, či jiném dopravním stavu, při kterém je 

nutné sníţení rychlosti 100-80-60-40). Zvýšení rychlosti nad hodnotu definovanou při 

jednotlivých provozních stavech není umoţněno. 

 

E – Povětrnostní vlivy 

Pro provozní stav – povětrnostní vlivy, platí obdobná pravidla jako pro stavy 

redukce rychlosti. Tento provozní stav umoţňuje kombinaci s provozním stavem 

předešlým a i s jinými stavy. Provozní stav - povětrnostní vlivy se  zpravidla pouţívá 

při nebezpečí smyku u výjezdu z tunelu. Pro upozornění řidiče je v tunelu umístěna 

dopravní značka A8 – nebezpečí smyku. Tato dopravní značka je při ostatních 

provozních stavech neaktivovaná (aktivaci zajistí operátor dopravy).  

 

F1 - F12 – Obousměrný provoz 

Pro případ provozování některý z tunelů, nebo celý tunelový úsek v obousměrném 

provozu, jsou navoleny přechodové sekvence. Tyto sekvence jsou na rozdíl od 

ostatních závislé na LTT a PTT. Předtím, neţ se přejde na obousměrný provoz, musí 

se tunel respektive tunelový úsek uzavřít.  Následně se instaluje přechodové 

dopravní značení a spustí obousměrný provoz. Následně dispečer dopravy 

zkontroluje pomocí videodohledu, zda je tunel, tunelový úsek, připraven ke spuštění. 

Při obousměrném provozu je omezena rychlost v tunelu na 60 km/h. 

Při ukončení obousměrného provozu je nutné zajistit nejprve odklízení 

přechodového dopravního značení z vozovky. Poté dispečer dopravy změní provozní 

stav na poţadovaný a zkontroluje úsek pomocí videodohledu.  
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6 Závěr 

Ve své práci jsem se snaţil nastínit sloţitost řízení dálničního provozu, zejména 

v podmínkách dálnice D8 se zaměřením na specifičnost řízení provozu v dálničních 

tunelech Libouchec a Panenská. Systém zabezpečení provozu byl realizován 

s ohledem na dlouholeté zkušenosti s obdobnou problematikou zejména v Alpských 

zemích. Dá se konstatovat, ţe jiţ vyuţíváme nejmodernější technologie a máme 

velkou šanci vyvarovat se katastrofických situací známých z nedávné minulosti 

z oblasti Rakouska, Itálie, Francie a Švýcarska. V ţivé paměti jsou například tyto 

data: 

 24. březen 1999 – tunel Mont Blanc – 34 mrtvých, 

 11. listopad 2000 – rakouský Kaprun – 155 mrtvých v tunelu, 

 24. říjen 2001 – tunel Gotthard ve Švýcarsku – 11 mrtvých. 

Tato tři namátkově vybraná neštěstí mají společný jmenovatel – selhání lidského 

faktoru a následný ničivý poţár. Poučení je poměrně jednoduché: 

 v maximální moţné míře vyloučit selhání lidského faktoru, 

 nutnost perfektního poţárního zabezpečení tunelů. 

Značné mnoţství nehod v minulosti bylo zapříčiněno nedostatečným technickým 

zabezpečením tunelů. Z tohoto hlediska lze konstatovat, ţe technické vybavení 

tunelu Libouchec a tunelu Panenská je na vysoké úrovni. Je tedy třeba zaměřit se na 

omezení negativního působení lidského faktoru. K tomuto dle mého názoru můţe 

přispět: 

 z hlediska uţivatelů (řidičů) zkvalitnění informační kampaně, např. vydat 

manuál „Jak se chovat v dálničním tulenu“ nebo „Jak projet bezpečně 

tunelem“, 

 z hlediska obsluhy provozu zaměřit se na její zkvalitnění. Tohoto lze 

dosáhnout: 

a) pečlivým výběrem (psychotesty) 

b) opakovaný výcvik a školení 

c) simulace krizových situací – poţární cvičení, nehoda v tunelu atd. 
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Za úvahu by určitě stálo zavedení zahraničních stáţí s cílem seznámit se 

s problematikou zajištění bezpečného provozu ve státech, které mají s touto 

problematikou dlouholeté zkušenosti. 

Tyto úvahy jdou však jiţ nad rámec této práce a mohou být námětem na práci 

další. 
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