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Anotace 
 

HADINGER, P. Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky 

tunely v transevropské dálniční síti při využití dálničního informačního systému. 

Diplomová práce. Ostrava VŠB-TU, 2010. 70 s. 

Diplomová práce se zabývá identifikací vozidel přepravujících nebezpečné věci 

dálničními tunely. V práci jsou charakterizovány nebezpečí související s přepravou 

nebezpečných věcí tunely na pozemních komunikacích. Práce popisuje možnosti využití 

dopravních telematických dat pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné věci. 

V práci je navržena možnost využití stávajícího informačního systému pro sledování a 

řízení provozu na pozemních komunikacích a přenos informací do dispečerských center 

záchranných složek pro včasný a efektivní zásah v případě nehody vozidla při přepravě 

nebezpečných věcí silničním tunelem. 
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1 Úvod 

Rozvoj společnosti a vzrůstající potřeby přepravy nákladů nutí naši společnost neustále 

k rozšiřování a zdokonalování přepravní infrastruktury. Společensky má bezesporu největší 

dopad rozšiřování a zdokonalování sítě dálnic a rychlostních silnic napojených do 

mezinárodní, transevropské dálniční sítě. Současně se stále vzrůstajícím počtem těchto 

komunikací nelze opomenout informační systémy na komunikacích, které nejen informují 

projíždějící řidiče, ale v neposlední řadě slouží pro sběr dat a vyhodnocení provozu na 

komunikacích jako celku a to včetně veřejné publikace výstupů ať už informačních tabulí 

přímo na komunikacích, prostřednictvím internetového portálu nebo masmédií. 

 Vzhledem ke členitému reliéfu terénu naší republiky je nevyhnutelné použití 

průchodu komunikací i tunely nebo stavbami tunelového typu a to obzvláště při vedení 

komunikace v optimální trase a při minimalizaci dopadu provozu na komunikaci 

v obydlených  aglomeracích. Rozšíření tunelových staveb s sebou přináší samozřejmě i 

vyšší požadavky na bezpečnost provozu v těchto stavbách. Každá nehoda, mimořádná 

událost nebo jen provozní komplikace s účastí vozidla přepravujících nebezpečnou látku 

v těchto tunelech s sebou nese zvýšené riziko vzniku mimořádné události s rozsáhlým 

dopadem na životy a zdraví lidí nebo životní prostředí v okolí této události. Proto je 

žádoucí při vzniku nějaké mimořádné události s účastí vozidla přepravující nebezpečnou 

látku okamžitě získat základní informace o druhu a charakteru přepravované nebezpečné 

látky. 

Práce navrhuje možnosti využití stávajícího dopravního informačního systému, který 

je instalován na současných dálnicích a dálničních tunelech pro identifikaci a získání 

základních informací o vozidlech přepravujících nebezpečnou látku. Zároveň se práce 

zabývá možnostmi přenosu informací v případě mimořádné události na dispečerská 

pracoviště záchranných složek v případě mimořádné události v tunelu za přítomnosti 

vozidla přepravujícího nebezpečnou látku. 

V úvodu práce jsou zmíněny legislativní a technické přepisy, které se bezprostředně 

týkají tunelů na silničních komunikacích v oblasti provozu a bezpečnosti. Na několika 

případech mimořádných událostí v silničních tunelech v Evropě je poukázáno na 

specifické nebezpečí, které souvisí se silničním provozem v tunelu. Na těchto příkladech je 

uveden vliv provozních postupů a instalovaných bezpečnostních systémů na rozsah 

mimořádné události a v návaznosti na vyhodnocení následků jsou uvedena přijatá opatření 
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pro zvýšení bezpečnosti provozu. Dále je uveden předpoklad rozvoje dálniční sítě v České 

republice.  

Dále se práce zabývá přepravou nebezpečných věcí s souladu s mezinárodní dohodou 

ADR s důrazem na unifikované označování vozidel této přepravy a souvislosti s přepravou 

nebezpečných věcí silničními tunely a omezení vyplývající pro tuto přepravu. 

V další části je uveden popis tunelu jako součásti komunikace se specifickými 

provozními a bezpečnostními zařízeními.  

Je zmíněn „Jednotný systém dopravních informací“ jako základ pro přenosy dat a 

centrální datový sklad dopravního informačního systému. 

Práce popisuje vybraná technická zařízení pro detekci vozidel na pozemních 

komunikacích a hodnotí jejich využití pro identifikaci vozidla přepravujících nebezpečné 

věci. Pro ilustraci je uvedena realizace videodetekce firmou AŽD Praha s.r.o. 

Na základě posouzení detekčních systémů je navrženo rozšíření stávajících komerčně 

nabízených videodetekčních systémů o identifikaci bezpečnostních značek a využití 

výstupů získané pomocí videodetektorů pro další zpracování. 

V práce popisuje možné oblasti použití automatické identifikace a modelové chování 

systému s automatickou identifikací vozidla, které přepravuje nebezpečnou látku. 
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2 Rešerše 

Základním dokumentem, týkající se bezpečnosti provozu v silničních tunelech je 

směrnice evropského společenství č 2004/54/EC. V této směrnici jsou stanoveny 

minimální požadavky na zabezpečení minimální úrovně bezpečnosti v silničních tunelech. 

Směrnice předepisuje minimální vybavenost silničních tunelů z hlediska bezpečnostních 

zařízeních a stavebních prvků bezpečnostního řešení silničního tunelu. Tato směrnice je 

závazná pro všechny členské státy Evropské unie. 

Přeprava nebezpečných věcí silniční dopravou je upravena mezinárodní dohodou, 

která v posledním znění byla publikována jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ve 

Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod č. 13/2009 Sb. m. s. V této dohodě jsou 

stanoveny mezinárodní standardy pro přepravu nebezpečných věcí  na pozemních 

komunikacích. Dohoda zahrnuje mimo jiné klasifikaci nebezpečných věcí do jednotlivých 

tříd nebezpečnosti a stanovuje technické parametry pro přepravu zboží, včetně kusové 

přepravy. Na základě klasifikace nebezpečných látek a předmětů řeší problematiku 

přepravy nebezpečných věcí silničními tunely. Pro přepravu nebezpečných věcí jsou 

stanoveny kategorie tunelů, podle kterých je řízeno omezení přepravy nebezpečných věcí 

jednotlivými tunely. 

V publikaci Přibyl, P., Janota, A., Spalek, J.:Analýza a řízení rizik v dopravě, Tunely 

na pozemních komunikacích a železnici, Praha, Ben 2008[1],jsou uvedeny základní 

evropské i národní normy a publikace se dále zabývá řešením analýzy rizik v dopravě, 

konkrétně v silničních a železničních tunelech. V publikaci jsou uvedeny příklady 

mimořádných událostí v tunelech. Lze zde rovněž nalézt používané přístupy k analýze 

rizik v tunelech. Dále se publikace zabývá přepravou nebezpečných věcí v tunelech a 

možnostmi instalovaných bezpečnostních zařízení včetně možností videodetekce. 

V českém právním řádu upravují provoz, tedy i přepravu na pozemních komunikacích 

zákony č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

jejich prováděcí předpisy, úplné znění publikováno jako zákon 465/2006 Sb.[9]. Tyto 

zákonné normy rovněž upravují podmínky přepravy nebezpečných látek. 

Vyhláška ministerstva dopravy č. 3/2007 Sb. stanovuje úkoly jednotného systému 

dopravních informací. V této vyhlášce jsou mimo jiné stanoveny požadavky na jednotlivé 

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

komunikací delší než 500 metrů“ stanovuje základní bezpečností požadavky na stavby 

tunelů pozemních komunikací v souladu s direktivou Evropské unie č. 2004/54/EC. 

Portál Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz ve svojí sekci silniční doprava 

poskytuje informace v oblasti dopravy na pozemních komunikacích, včetně přepravy 

nebezpečných věcí. 

Internetový zdroj www.rsd.cz, jako oficiální internetový portál ředitelství silnic a 

dálnic dává statistické informace o silniční a dálniční síti, včetně informací o budovaných a 

zprovozněných stavbách. Tento zdroj rovněž poskytuje základní informace o jednotném 

systému dopravních informací (JSDI). 

Internetové prezentace jednotlivých výrobců poskytují náhled na technické řešení 

využití dílčích systémů telematiky při provozu na pozemních komunikacích.  

3 Legislativa, normy, standardy 

3.1 Směrnice EU 

České republika po vstupu do evropské unie je vázána směrnicemi EU. Stěžejní 

směrnice EU č. 54 z roku 2004 po zkušenostech z mimořádných událostí v tunelech 

evropské silniční sítě stanovuje minimální požadavky na bezpečnost silničních tunelů a 

tunelových staveb[4]. Podle této směrnice jsou projektovány a stavěny všechny současné 

dálniční tunely v České republice.  

České normy, které slouží pro projekci a výstavbu silničních tunelů mnohdy na straně 

bezpečnosti stanovují větší nároky než závazná směrnice Evropské unie.  

Evropská směrnice určuje v souladu s dopravní politikou EU [7] základní standardy 

pro bezpečnost silničních tunelů delších než 500 m. V této směrnici není závazně určeno 

používání sledování provozu pomocí videopřenosu s výjimkou tunelů, jejichž délka 

přesahuje 3 000 m. Pro tunely kratší je tento způsob není sledování stanoven jako povinný, 

pouze lze chápat jako doporučující současně se zřízením dohledového a řídícího centra. 

Dozor včetně videosystému několika tunelů může být soustředěn do jednoho řídícího 

centra. 

3.2 Národní standardy 
Již od poloviny 90 let minulého století je v České republice věnována systematická 

pozornost zpracování standardů a technických podmínek pro provoz a vybaví tunelů. 
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Technické podmínky jednak stanovují minimální požadavky na vybavenost tunelů 

technickými zařízeními, ale zabývají se i dokumentací všech druhů činností v normálním i 

mimořádném režimu provozu tunelu včetně režimu údržby (TP 154). Podobné technické 

podmínky snad nejsou vydány v žádném jiném evropském státě. 

Vzhledem k tomuto systémovému přístupu a respektování technických podmínek a 

standardů investory nebylo nutné po vydání směrnice Evropské komise a Rady o jednotné 

bezpečnosti v tunelech na trans-evropské dálniční síti žádný z provozovaných tunelů 

dovybavovat z hlediska bezpečnosti [10]. 

3.2.1 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb 
 Nařízení vlády zapracovává předpisy Evropských společenstvích [4] a upravuje 

náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, bezpečnostní požadavky na tunel, 

vzor zprávy o mimořáddných událostech v tunelu, vymezení činnosti ověřené osoby při 

koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou 

kvalifikaci a praxi. 

3.2.2 Norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů na pozemních 
komunikacích“ 

Je zásadním dokumentem pro projektování tunelů. Zabývá se detailně stavebním 

uspořádáním tunelů a shrnuje požadavky na dopravní a technologické vybavení 

z podmínek TP98. Norma byla vypracována v letech 1997-1998 a v roce 2005-2006 byla 

revidována v souladu s evropskou směrnicí 2004/54/EC [1][4]. 

3.2.3 Technické podmínky TP98 „Technologické vybavení tunelů 
pozemních komunikací“ 

Technické podmínky definují požadavky na vybavení tunelů a jejich bezpečnost v 11 

kapitolách. Bezpečnostním zařízením je věnována samostatná kapitola. Na tunel je 

pohlíženo jako na jeden funkční systém, integrující všechny  subsystémy do jednoho 

telepatického celku s jedinou cílovou funkcí. 

TP98 vydané v roce 1997 definovali ještě přísnější podmínky než směrnice není dnes 

nutné žádný projektovaný tunel dodatečně upravovat. Tyto podmínky byly na základě 

nových poznatků revidovány v letech 2004-2005 a doplněny [1].  
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3.2.4 Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací 

Tyto podmínky se zabývají obecně pozemními komunikacemi, ale ve své zvláštní 

kapitole stanovují požadavky na návrh tunelů a požadavky na obsah rozsah všech stádií 

dokumentace [1]. 

3.2.5 Technické podmínky TP 154 „Provoz, správa a údržba tunelů 
pozemních komunikací“ 

TP 154 jsou unikátní dokumentem i v celoevropském konceptu . Zabývají se 

provozem tunelů z hlediska minimalizace nákladů na provoz, stanovují požadavky na 

servis a dále na zpracování a ukládání dat získaných z dopravních a technologických 

zařízení. Samostatná kapitola je věnována bezpečnostní politice [1]. 

3.2.6 Technické podmínky TP*** „Bezpečnost v tunelech pozemních 
komunikací“ 

Jsou dílčím výstupem projektu ministerstva dopravy „Analýza a řízení rizik v tunelech 

pozemních komunikací. Tvoří je kapitoly popisující komplexní bezpečnostní řetězec 

tvořený technickými i organizačními články. Poskytují kompletní přehled o metodách 

analýzy rizik a jeho řízení [1]. 

4 Nejzávažnější mimořádné události v silničních 

tunelech evropské silniční sítě 

Studium příčin a následků mimořádných událostí v tunelech je nesmírně důležité pro 

zlepšování a zkvalitňování bezpečnosti při provozu v tunelech. Obvykle událost malého 

rozsahu může při nedokonalém zajištění bezpečnosti v tunelu přerůst v událost s fatálními 

následky. Včasné zjištění mimořádné události a její eliminace v počátku vlivem 

bezpečnostních zařízeních instalovaných v tunelech má velký přínos, zejména při záchraně 

a ochraně osob potenciálně ohrožených dopady mimořádné události. Rovněž ekonomické 

hledisko nelze v tomto případě opomenout. Vyřazení tunelu, jako součásti dopravních tras 

téměř vždy vede ke zvýšení nákladů dopravců a v neposlední řadě obnova tunelové 

infrastruktury provozovatele zatíží takřka přímo úměrně v souvislosti  rozsahem události 

v tunelu. Nelze rovněž opomenout náklady na záchranné práce a ušlý zisk provozovatele 

v souvislosti s vyloučením tunelu z provozu [1]. 

Dále uvedené události dokreslují rozsah následků nehody s přihlédnutím 

k bezpečnostnímu zajištění provozu v uvedených tunelových stavbách. Na těchto 
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příkladech lze vysledovat jaký vliv měla bezpečnostní opatření, ať už z hlediska 

bezpečnostních zařízení instalovaných v době události v tunelu nebo organizace provozu 

tunelu z hlediska bezpečnosti. V závěru jsou uvedeny následné kroky, které vedli 

k zajištění větší míry bezpečnosti provozu s ohledem na následky těchto konkrétních 

mimořádných událostí. Vyhodnocení atributů, které měli vliv na šíření a dopad 

mimořádných událostí, včetně zkušeností z likvidací následků, byly dále analyzovány a 

zpracovány do bezpečnostních norem pro provoz předmětných tunelů a sloužily tak jako 

vodítka pro generalizaci bezpečnostních požadavků na další stavby podobného typu. 

4.1 Tunel Mt. Blanc 
Silniční tunel pod Mt. Blanc je spojnicí silniční sítě mezi Itálií a Francií. Tunel byl pro 

veřejnost otevřen v roce 1965. Do března roku 1999 projelo tunelem 45 miliónů vozidel. 

Celková délka tunelu činí 11,6 km. V tunelu je celkem 36 bezpečnostních odstavných 

výklenků po cca 500 m. Šířka tunelu je 8,6 m a vozovka rozdělena na dva protisměrné 

pruhy o šířce 3,5 m. Dne 24.3. 1999 došlo v tunelu k požáru belgického kamionu na cestě 

z Francie do Itálie a plně naloženého moukou a margarinem. Po odstavení kamionu 

v bezpečnostním výklenku došlo k intenzivnímu rozvoji požáru, který dosahoval 

v uzavřeném prostoru teplot dosahujících 1 200°C. Následky požáru, který se podařilo 

likvidovat po více než 48 hodinách byly fatální. Následkem požáru přišlo o život 39 lidí a 

zničeno bylo 900 m tunelu. Vyšetřování této katastrofy odhalilo vážná pochybení ze strany 

obsluhy technologického celku (byly zřízeny nezávislá dvě řídící centra na italské a 

francouzské straně), tak i závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti. Rozsáhlé zkoumání 

příčin a následků vedlo k závěrům, které lze zobecnit pro všechny tunely. Rovněž byla 

přijata opatření při rekonstrukci tunelu, která podstatně zvýšila bezpečnost. Kromě jiného 

byl doplněn upraven systém ventilace, bylo zřízeno řídící středisko na straně Francie a jeho 

záloha na italské straně, došlo vytvoření nových evakuačních cest a krytů, byly zřízeny tři 

záchranné stanice u každého portálu a uprostřed tunelu a v neposlední řadě byl vydán 

zákaz přepravy nebezpečných věcí tunelem. Tunel Mt. Blanc byl pro veřejnost znovu po 

rekonstrukci otevřen 9. března 2002. 

4.2 Tauernský tunel 

Jedná se o 6 400 m dlouhý obousměrný dálniční tunel na trase spojují sever Evropy 

s jihem přes Alpy. Jízdní pruhy mají šířku 3,75 a po stranách komunikace je vytvořen 

jeden metr široký zvýšený chodník. Ventilační systém je rozdělen do čtyřech sekcí, z nichž 
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každá sekce je schopna přivést až 190 m3s-1 čerstvého vzduchu. Znečištěný vzduch se 

odvádí vzduchovými otvory umístěnými každých 6 metrů ve stropě tunelu, které zajišťují 

odvod vzduchu kanálem nad stropem tunelu. Každých 106 m je umístěn požární hydrant a 

každých 212 metrů je umístěn ruční hasící přístroj. Tunel je vybaven kamerami a 

automatickou detekcí požáru. 

Dne 29. května 1999 došlo k vážné nehodě v tunelu způsobené najetím nákladního 

vozu naloženého kosmetikou zezadu do vozidel stojících na červenou Řízení dopravy bylo 

přepnuto na manuální režim z důvodu optimální korekce dopravní situace vzhledem 

k předchozí cca hodinové uzávěře na dálnici před tunelem. V ten den (sobota) byla hustota 

provozu vysoká (800 – 1000 vozidel za hodinu v jednom směru).  

Po nehodě vozidla s kosmetikou za havarovaným kamionem zastavila asi čtyři ostatní 

vozidla normálně. Do nich však asi vlivem mikrospánku nebo nepozornosti najel plnou 

rychlostí další nákladní vůz, který dva vozy odhodil na stěnu tunelu a další dva natlačil pod 

kamion s kosmetikou. Devět lidí přišlo o život následkem srážky a čtyři další následkem 

požáru, který vznikl po vznícení paliva z havarovaných vozů a následně zachvátil i kamion 

s kosmetikou. Vzhledem k hořlavosti kosmetických přípravků došlo k několika výbuchům 

a rychlému rozvoji požáru, který byl doprovázen intenzivním vývinem hustého kouře. 

Interval od vzniku kolize k vypuknutí požáru byl naštěstí dostatečný k tomu, aby se většina 

blízkých účastníků  nehody dostala do bezpečí, což podstatně snížilo počet obětí i rozsah 

katastrofy. Likvidace požáru si vyžádala asi šest hodin. Vhodná manipulace s větracím 

systémem a odsáváním zplodin hoření ke stropu přispěla k tomu, že nenarostl počet obětí 

udušených kouřem, obdobně jako při požáru pod Mt. Blanc. V dolní části tunele byla 

zvýšena viditelnost, což značně přispělo k efektivnímu zásahu záchranných složek. 

V důsledku požáru došlo ke zničení 24 osobních a 16 nákladních vozidel. Po pěti 

měsících nepřetržitých oprav byl tunel znovu otevřen. Ztráta z vyloučení provozu na 

mýtném po dobu uzavření tunelu byly asi 6,5 milionů eur [1]. 

4.3 Gotthardský tunel 

Gotthardský silniční tunel dlouhý 16,7 km je druhým nejdelším silničním tunelem na 

svět. Je to jednotrubní (obousměrný) dálniční tunel s paralelní únikovou chodbou 

s odděleným větráním a propojenou se silničním tubusem únikovou chodbou každých 250 

m. Bezpečnostní odstavné výklenky jsou realizovány každých 750 m.  

Bezpečnostní systém sestává z: 
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• SOS stanic v hlavním tunelu každých 125 m a vybaveným poplašným 

systémem a hasicím přístrojem; 

• televizního monitorovacího systému po celé délce tunelu; 

• nouzového zdroje energie a osvětlení; 

• detekce požáru, CO2 a viditelnosti. 

Organizačně je bezpečnost zajišťována 24 hodinovým dozorem na obou stranách 

tunelu záchranným týmem a zákazem průjezdu pro vozidla přepravující nebezpečný 

náklad. 

Tunel byl otevřen v roce 1980 a od otevření trvale narůstá intenzita provozu až k 6,5 

milionů vozidel ročně, čehož je asi 1 milion kamionů. Za dobu provozu narostl počet 

kamionů zhruba na trojnásobek vzhledem k počtu osobních vozidel. Ročně dochází ke 

čtyřem požárům osobních automobilů a k jednomu požáru kamionu. 

Jedna ze závažných nehod se stala 24. října 2001, kdy nákladní vozidlo belgické 

registrace naložené izolacemi narazilo po vyjetí do protijedoucího nákladního automobilu  

převážejícího pneumatiky. Turecký řidič měl v krvi alkohol a jeho tělo bylo nalezeno 

100 m od únikového východu. Druhý z řidičů byl nalezen v kabině a vyšetřování 

dodatečně zjistilo jeho chybu, kdy se vracel od únikového východu zpět do kabiny vozidla. 

V tunelu zahynulo deset mužů a jedna žena a teplota pod stropem dosahovala 2 200 °C. 

Většina řidičů a dokonce i autobus s turisty  se otočila a vrátila se bez problému ve směru 

příjezdu. Další lidé unikly únikovými východy. Po požáru byl tunel pro osobní provoz 

otevřen již za čtyři měsíce, ale nákladní doprava se vrátila až v polovině roku 2002 [1]. 

4.4 Tunel Fréjus 
Tunel o délce 12,87 km spojuje Modane ve Francii a Bardonechia v Itáli byl pro 

dopravu otevřen v roce 1980. šířka tunelu je 9 m , maximální výška 4,3 m. Jsou 

vybudovány dva přejezdy do druhé trouby a pět otáčecích zálivů pro těžká vozidla a 

autobusy.  

Přeprava nebezpečného zboží je dána směrnicí ADR a povolením prefektury 

v Savojsku a člení se na dvě skupiny: 

• nízko a středně nebezpečné náklady – převoz pouze s doprovodem v koloně 

maximálně sedmi vozidel se dvěma doprovodnými; 

• velmi nebezpečné: převoz zakázán. 

Dne 4. června 2005 se v tunelu stala nehoda, při níž o život přišli dva slovinští řidiči, 

kdy zhruba v polovině tunelu náhle vzplanul náklad pneumatik. Mnoho lidí bylo zasaženo 
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zplodinami hoření, ale k dalším obětem na životech nedošlo, protože všechna bezpečnostní 

zařízení fungovala velice dobře, neboť například požární senzory byly na základě 

zkušeností katastrofického požáru v  Mt. Blanc. Ze záznamu kamerového systému se dalo 

odečíst, že z vozidla unikala nafta díky mechanické závadě ještě před iniciací požáru. Řidič 

vozidla se snažil uniknout v hustém kouři, ale zkolaboval po několika stovkách metrů. 

Druhý řidič byl nalezen zhruba ve stejné oblasti. Teplota požáru dosahovala hodnoty 

1650 C. 

Tento požár vyžádal nutnost vyčištění a opravy v úseku asi 10 km a doprava byla 

přesunuta do vzdálenější trasy. Tunel byl zpět do provozu uveden po dvou měsících pro 

osobní dopravu. Nákladní vozidla jezdila kyvadlově v jednom směru, který se střídal po 

hodině. Byla zcela vyloučena přeprava nebezpečného nákladu. Nově byly zřízeny požární 

zásahové jednotky u každého portálu s nepřetržitou službou [1]. 

4.5 Důsledky požárů v tunelech 
Uvedené příklady požárů v tunelech a jejich následky ukazují nutnost věnovat se 

neustále zlepšování bezpečnostních opatření při provozu silničních tunelů a neustále 

vyhodnocovat mimořádné stavy při provozu a realizovat vhodná opatření pro zlepšení 

bezpečnosti provozu silničních tunelů a to nejen technickými prostředky, ale i 

organizačními opatřeními s přesnými postupy pro obsluhy řídících pracovišť a jejich 

školení a trénink. Samozřejmostí by mělo být ověřování postupů ve spolupráci se 

záchrannými složkami včetně praktických cvičení [5]. 

Vyšetřování příčin a vyhodnocení následků vedlo k přijetí přísnějších bezpečnostních 

opatření a to jak z hlediska organizačního, tak z hlediska technického. V případech, kdy 

přeprava nebezpečných věcí představila neúměrné riziko, byla tato přeprava z tunelu zcela 

vyloučena nebo podstatně omezena. 

5 Rozvoj dálniční sítě v České republice[19] 

Česká republika je svou polohou přímo předurčena pro tranzitní dopravu mezi 

západem a východem evropského kontinentu. Počet vozidel registrovaných k provozu na 

pozemních komunikacích v roce 2006 překročil počet 5 milionů, z toho více než jedna 

desetina připadá na těžká vozidla nákladní přepravy. Ze statistických údajů vyplývá více 

než desetiprocentní meziroční nárůst vozidel těžké přepravy. To samo o sobě vynucuje 

neustálý rozvoj silniční a dálniční sítě. V roce 2008 byla statisticky určena intenzita 

dopravy na dálnicích převyšující 32 tisíc vozidel za  24 hodin. Podíl přepravních výkonů 
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pro silniční dopravu v roce 2008 překročil hranici 75%. Z uvedených statistik jasně plyne 

majorita přepravy zboží prostřednictvím silniční a dálniční sítě. V současné době je 

v provozu celkem 11 800 m tunelů ve správě ŘSD a další tunelové stavby jsou ve fázi 

výstavby (11 500 m) nebo projektové přípravy 9 400 m..  

K 1. lednu 2009 bylo uvedeno do provozu v České republice 690 km dálnic a 360 

km rychlostních silnic. Dálnice a rychlostní silnice přestavují 2% z celkové kilometráže 

silnic avšak mají stěžejní význam pro přenos dopravního výkonu silniční dopravy a spojují 

nejvýznamnější hospodářská, politická a rekreační centra. Podíl tunelů na infrastruktuře 

dálnic a rychlostních silnic představuje zhruba 1 %. Lze je však považovat za kritická 

místa celé infrastruktury z hlediska bezpečnosti provozu. 

Prvním tunelem uvedeným do provozu v síti dálnic byl v katastru obce Štěnovice na D5 

380 m dlouhý tunel Valík, který byl uveden do provozu v roce 2006. Koncem roku  2006 

byly dostavěny další dva tunely dálnice D8 na trase Ústí nad Labem – SRN a to tunel 

Panenská o délce 2 160 m a tunel Libouchec o délce 580 m. V roce 2008 byl předán do 

užívání tunel Klímkovice o délce 1 100 m, který je součástí budované dálnice D47 v úseku 

Lipník nad Bečvou – Polsko.  

Dalšími dálničními tunely ve výstavbě jsou na dálnici D8 mezi Lovosicemi a 

Řehlovicemi tunel Prackovice dlouhý 280 m a tunel Radejčín o délce 620 m, jejichž 

zprovoznění se předpokládá v roce 2010, stejně jako tunelů budovaných na silničním 

okruhu kolem Prahy to tunelu Komořany o délce 1 940 m a tunelu Slivenec délky 1 650 m 

v úseku mezi dálnicemi D1 a D5. 

Plánovanými tunely na silničním okruhu kolem Prahy je tunel Na Vysoké délky 

390 m v úseku mezi D1 a D11, 19 80 m dlouhý tunel Suchdol a 290 m dlouhý tunel Zámky 

na trase rychlostní komunikace R1 mezi dálnicemi D5 a D8. Oba posledně jmenované 

tunely budou vzhledem k vyústění komunikace na patrový most řešeny částečně jako 

patrové. 

Všechny jmenované tunely, ať již provozované nebo ve výstavbě, případně v projektu, 

jsou řešeny v souladu se směrnicí 2004/54/EC a TP s využitím zkušeností z již 

provozovaných tunelů. [10] 

V české republice při výstavbě komunikací je věnována mimořádná pozornost 

bezpečnostnímu řešení komunikace jako celku, zejména pak zajištění bezpečnosti provozu 

v tunelech. Rozvoj dálniční sítě, která vzhledem poloze republiky jako tranzitní země pro 

přepravu všemi dostupnými druhy dopravy.  
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6 Přeprava nebezpečných věcí silniční dopravou 

Přepravu nebezpečných věcí lze zařadit mezi činnosti se zvýšenou mírou rizika. 

Jakýkoliv únik nebezpečné látky může mít za následek vznik mimořádné události, která 

může vyústit v katastrofu s fatálními následky. 

Bezpečnost přepravy nebezpečných věcí prostřednictvím silniční přepravy ovlivňuje 

celá řada faktorů. Bezpečnost přepravy ovlivňuje způsob jejího vykonávání. Přeprava 

nebezpečných věcí může být vykonávána: 

• legálně, za dodržení zákonných i technických norem a předpisů; 

• nezákonně, bez ohledu na jakékoliv předpisy. 

Legálním způsobem zajišťují dopravu společnosti, které postupují v souladu 

s platnými normami dané země, tedy v duchu Evropské dohody o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí. I když bezpečnost přepravy je zpravidla zabezpečena na maximální 

míře, nelze opomenou riziko možnosti vzniku nehody těchto vozidel. Nehody vozidel 

přepravujících nebezpečné věci mohou přerůst do havárií způsobených únikem nebezpečné 

látky s negativními následky pro zdraví a život člověka a negativní  ovlivnění životního 

prostředí. Podle příčin nehod lze rozdělit nehoda na nehody: 

• způsobené chybu člověka (lidský faktor); 

• způsobené selháním techniky; 

• jinými faktory. 

Největší vliv na bezpečnost přepravy nebezpečných věcí má lidský faktor. Z hlediska 

bezpečnosti má největší podíl řidič vozidla. Největší riziko spočívá v připravenosti těchto 

osob jako řidičů vozidel pro přepravu nebezpečných věcí. Kvalitu a bezpečnost provozu 

dále významně ovlivňuje věk, zkušenosti, psychický a zdravotní stav řidiče. Za 

předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky zabezpečení přepravy určené obecně 

závaznými normami, může řidič svým konáním ovlivnit bezpečnost přepravy a to 

pozitivně i negativně. Zejména s ohledem na aktuální psychický a fyzický stav.  

Důležitou úlohu hraje i stanovení režimu jízdy. 

Dalším faktorem, který podstatně ovlivňuje bezpečnost přepravy je kvalita použitého 

vozidla. Ze strany odpovědných osob je třeba maximálně věnovat pozornost pravidelným 

kontrolám, údržbě a technickým prohlídkám. I přes dodržování všech kontrol a servisních 

intervalů, jako i pravidelných prohlídek a jiných technických opatření v souladu 

s příslušnými právními předpisy může dojít k neočekávané poruše vlivem skryté vady 

materiálu. 
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K ostatním faktorům ovlivňující bezpečnost přepravy lze zařadit například: 

• povětrnostní situaci; 

• parametry, stav a kvalitu vozovky a její značení; 

• bezpečnostní dozor ze strany policie a dalších orgánů státního dozoru; 

• hustota provozu, atd. 

Přeprava nebezpečných věcí nelegálně může být realizována z různých důvodů. 

Hlavním rysem této přepravy je snaha o utajení přepravy nebezpečné věci. Nejzávažnější 

důvod pro nelegální přepravu nebezpečných věcí je účel použití nebezpečných věcí v 

rámci teroristického útoku. 

Únik nebezpečné látky může nastat z důvodu: 

• poškození palivové nebo olejové nádrže; 

• poškození přepravních nádrží cisternových vozidel; 

• poškození obalů uložených na ložné ploše vozidla; 

• vypadnutí z ložné plochy. 

Není možné dopředu předvídat čas a místo vzniku nehody vozidel přepravujících 

nebezpečné věci, včetně množství, které unikne. 

Nebezpečí, které plyne z přepravy nebezpečných věcí a následky mimořádných 

událostí v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí ilustruje výběr událostí uvedený 

v tabulce. 

Tabulka 1: Některé významné události ve světě [1] 
Datum a místo Příčina Škody 
8.7. 1987 
Centrum města  
Herbon (SRN) 

Výbuch a požár 28 t benzinu 
a 6 t nafty po úniku 
z poškozené nádrže 
cisternového vozidla 
s přívěsem 

50 usmrcených osob 
15 zničených 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 vozidla do stěny a 
následné explozi 
zaparkovaných vozidel a 
tlakových lahví s propan-
butanem v hořících 
přívěsech 

215 usmrcených osob 
400 zraněných osob 

15.2. 1991 
Střed města Thai Mangu 
(Thajsko) 

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

127 usmrcených osob 
Cca 500 poškozených budov  
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3.11. 1982 
Silniční tunel Salanga 
(Afghánistán) 

Exploze a následný požár 
vozidel způsobený nárazem 
civilní cisterny do 
vojenského vozidla a 
následné uzavření tunelu 
z obou stran 

Cca 1000 – 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 jiná vozidla 

42 usmrcených osob 

29.5. 1999 
Dálniční Taurenský tunel 
(Rakousko) 

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

12 usmrcených osob 
66 zraněných osob 
60 zničených vozidel 

23.5. 2004 
Milhailest (Rumunsko) 

Požár nákladního vozidla 
přepravujícího dusíkatá  
hnojiva a exploze nákladu 
při zásahu hasičů 

17 usmrcených osob 
20 poškozených budov 

 
 

V České republice a ani na Slovensku zatím nebyly podobné tragické události 

zaznamenány, avšak každoročně dochází v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí 

k desítkám havárií, žádná z nich však neměla naštěstí tak fatální následky.  

6.1 Přeprava nebezpečných věcí tunely 
Intenzita dopravy silniční dopravy, zejména nákladní  již několik let nepřetržitě roste. 

Souvislost s tím se mění i pohled na tunely. Již se na tunely nepohlíží pouze jako na stavby 

sloužící k překonání geografických složitých míst na trase přepravy ale o inženýrská díla, 

která plní svoji úlohu s minimalizací negativních důsledků na kvalitu životního prostředí 

při zajištění maximální možné bezpečnosti.  

Metody projekce a konstrukce tunelu včetně jejich realizace a jejich bezpečnostní 

vlastnosti neustále zlepšují, tak stále přetrvává problém přepravy nebezpečných věcí. Tento 

problém vzhledem ke své složitosti jako celku nelze považovat za úspěšně vyřešený. 

Významné jsou případné vlivy na životní prostředí. Případná nehoda vozidla 

přepravujícího nebezpečnou látku může v konečném důsledku vést  k zamoření ovzduší, 

vodních zdrojů, ploch, toků a půdy. Porovnání rizika přepravy nebezpečné látky tunelem a 

alternativní trasou je stěžejní úlohou pro přepravce. V případě přepravy nebezpečných 

látek je třeba vzít v úvahu tyto faktory: 

• přímé náklady (investiční a provozní náklady v souvislosti s realizací opatření na 

redukci rizika a dodatečné náklady na přepravu nebezpečné látky); 
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• případná ztráta času způsobená účastníkům silničního provozu v důsledků znovu 

zprovoznění tunelu po nehodě; 

• případné negativní dopady na místní obyvatele. 

6.1.1 Kategorie nebezpečných nákladů 
Předpokládáme-li hlavní nebezpečí v souvislosti s přepravou nebezpečných nákladů, 

která mohou způsobit rozsáhlé oběti na životech a vážně poškodit tunel, lze tyto nebezpečí 

rozdělit do tří hlavních skupin: 

• výbuchy; 

• úniky toxických plynů, par a kapalin; 

• požár. 

Důsledky lze dále charakterizovat takto: 

• Velké výbuchy (exploze), které lze rozlišit dále na: 

� „velmi velký“ výbuch, typický je výbuch plného nákladu LPG po ohřátí 

požárem – BLEVE – typicky doprovázená výskytem ohnivé koule tzv. 

„horká“ BLEVE; 

� „velký“ výbuch, typicky výbuch zahřátého nákladu nehořlavého stlačeného 

plynu, bez výskytu ohnivé koule, tzv. „studená“ BLEVE 

Při „velmi velkém“ výbuchu dojde k usmrcení všech osob v tunelu, případně v jeho 

podstatné části a dojde ke kritickému narušení a poškození tunelu. Následky 

„velkého“ výbuchu jsou omezenější, především vzhledem k porušení konstrukcí a 

zařízení v tunelu. Žádné možnosti, jak zmírnit důsledky těchto výbuchů v obecné 

rovině neexistují. 

• Velké úniky toxického plynu mohou být způsobeny poškozením nádrží s toxickým 

plynem nebo těkavou toxickou kapalinou. Dojde k usmrcení všech osob, které se 

nacházejí v blízkosti úniku a v zóně, kam se látka dostane vlivem pohybu vzduchu 

v tunelu způsobené ventilací (nucené nebo přirozené větrání). Lze ochránit část 

tunelu, avšak ne celý tunel,hlavně v prvních okamžicích po úniku. 

• velké požáry. Závažnost následků závisí na geometrické dispozici tunelu, dopravy a 

technologickému vybavení. Následky velkého požáru se mohou pohybovat od 

několika obětí a malého poškození tunelu až po několik desítek obětí a závažnému 

poškození tunelové infrastruktury. 
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Uvedená nebezpečí jsou uvedena podle klesající závažnosti následků mimořádné 

události a vzrůstajících možností opatření, která lze přijmout na jejich zmírnění. Na tomto 

základě lze odvodit následující rozdělení nákladů do skupin, které uvádí tabulka. 

 

Tabulka 2: Skupiny tunelů z hlediska přepravy nebezpečných věcí [1] 
Skupina A Všechny nebezpečné látky povolené na otevřených komunikacích 

Skupina B 
Všechny náklady skupiny A s výjimkou těch, které mohou vést k velmi 

velkému výbuchu (horké BLEVE nebo její ekvivalentní explozi) 

Skupina C 

Všechny náklady skupiny B s výjimkou těch, které mohou vést 

k velkému výbuchu (studené BLEVE nebo její ekvivalentní explozi) 

nebo k úniku toxických látek (toxického plynu nebo těkavé toxické 

kapaliny) 

Skupina D 
Všechny náklady skupiny C s výjimkou těch, které mohou vést 

k velkému požáru 

Skupina E 
Žádné nebezpečné látky ( s výjimkou těch, které si nevyžadují speciální 

označení na vozidle) 

 

Z tabulky je zřejmé, že třída A je nejrozsáhlejší a obsahuje všechny látky, jejichž 

přeprava je povolena na otevřených pozemních komunikacích, včetně těch 

nejnebezpečnějších. Skupina E je nejomezenější – obsahuje pouze náklady, které si 

nevyžadují žádné speciální označení na vozidle, tedy ty nejbezpečnější látky. Náklady 

skupiny E jsou obsaženy ve skupině D, náklady skupiny D jsou obsaženy ve skupině C atd. 

Uvedené rozdělení lze použít jako východisko při tvorbě předpisů, ve kterých je 

diferencováno kdy je možné daný náklad přepravovat, jako např: 

• Skupina C – (6:00 – 22:00) – Skupina A (22:00-6:00) 

to znamená, že náklady skupiny C lze přepravovat kdykoliv, avšak náklady 

spadající do skupiny A pouze v čase od 22:00 do 6:00; 

• Skupina C - (volný průjezd) – Skupina B (s doprovodem) 

to znamená, že náklady spadající pouze do skupiny A a nejsou tedy ve skupině B se 

nesmí přepravovat a pro náklady spadající do skupiny B a nikoliv do skupiny C se 

mohou přepravovat pouze s doprovodem. Náklady skupiny C mají umožněn volný 

průjezd.  
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Pokud jsou součástí nákladu látky, které jsou zařazeny v různých skupinách, použije se 

zařazení nákladu označení nejnebezpečnější skupiny (první písmeno v abecedním pořadí 

jejich skupin). 

 

6.2 Mezinárodní dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných 
věcí (ADR)[6] 

 Tato dohoda je výchozím dokumentem  pro přepravu nebezpečných věcí ve 

vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí. Česká republika je touto 

dohodou, jejíž znění bylo na mezinárodní úrovni přijato v Ženevě 30. září 1957 pod 

patronací EHK OSN a vstoupila v platnost 29. ledna 1968. Vlastní dohoda byla pozměněna 

protokolem, pozměňující článek 14, s platností od 19. dubna 1985. V československém 

právním řádu byla dohoda zakotvena vyhláškou č.64/1987 Sb. Dohoda obsahuje tyto 

základní části: 

• Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) – 

vlastní text; 

• Příloha A – ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech; 

• Příloha B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě. 

Na základě nových poznatků a zkušeností se tato dohoda podrobuje pravidelným 

revizím. Poslední změny obou příloh přinesla restrukturalizace v roce 2009. V České 

republice tyto změny byly publikovány v plném znění v českém překladu ve Sbírce 

mezinárodních smluv jako sdělení Ministerstva zahraničí v částce 6 č.13/2009 Sb.m.s.  

 

Příloha A je dělena do 9 částí: 

Část 1  Všeobecná ustanovení 

Část 2 Klasifikace 

Část 3 Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti 

pro omezená množství 

Část 4 Ustanovení o používání obalů a cisteren  

Část 5 Postupy při odesílání   

Část 6  Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně 

ložené látky (IBC), cisteren a  kontejnerů pro volně ložené látky   

Část 7  Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace  
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Příloha B pak do dalších dvou: 

Část 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady  

Část 9 Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 

 

Dohoda v článku 1.9.5 stanovuje jednotné podmínky pro omezení průjezdu tunely, 

kategorizaci tunelů pro přepravu nebezpečných věcí, jak je uvedeno níže. 

Pro identifikaci přepravníku nebezpečných věcí je třeba zpřesnit výčet nebezpečných věcí 

pro jednotlivé kategorie tunelů a to: 

 

• pro kategorii tunelu B: 

Třída 1: Skupiny snášenlivosti A a L 

Třída 3: Klasifikační kód D (UN 1204, 2059,3064,3343 a 3379) 

Třída 4.1 
Klasifikační kódy D a DT a 

Samovolně se rozkládající látky, typ B (UN 3221, 3222, 3231 a 3232) 

Třída 5.2: Organické peroxidy, typ B (UN 3101, 3102, 3111 a 3112) 

Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 1000 kg: 

Třída 1: Podtřídy 1.1. 1.2. a 1.5 (kromě skupin se snášenlivostí A a L 

Pokud jsou přepravovány v cisternách: 

Třída 2: Klasifikační kódy F, TF a TFC; 

Třída 4.2: Obalová skupina I; 

Třída 4.3: Obalová skupina I; 

Třída 5.1: Obalová skupina I. 

 
 
• Kategorie tunelu C 

nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie B a dále: 

Třída 1: 
Podtřída 1.1, 1.2 a 1.5 (kromě skupin snášenlivosti A a L); 

Podtřída 1.3(skupiny snášenlivosti H a J) 

Třída 7: UN 2977 a 2978 

Pokud celková čistá hmotnost výbušné látky v dopravní jednotce je větší než 5 000 kg 

Třída 1: Podtřída 1.3 (skupiny snášenlivosti C a G) 

Pokud jsou přepravovány v cisternách 

Třída 2: 
Klasifikační kódy 2A, 2O, 3A, a 3O, jakož i klasifikační kódy obsahující 

písmeno T nebo skupiny písmen TC, TO a TOC; 
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Třída 3: Obalová skupina I pro klasifikační kódy FC, FT1, FT2 a FTC; 

Třída 6.1: Obalová skupina I; 

Třída 8: Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT 

 
 

• Kategorie tunelu D 

nebezpečné věci omezené v tunelu kategorie C a dále: 

Třída 1:  Podtřída 1.3 (skupina snášenlivosti C a G); 

Třída 2:  Klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC; 

Třída 4.1:  
Samovolně se rozkládající látky, typy C, D, E a F; a UN 2956, 3241, 3242 

a 3251; 

Třída 5.2: Organické peroxidy, typy C, D, E a F; 

Třída 6.1:  
Obalová skupina I pro klasifikační kódy TF1 a TFC; a Látky s inhalační 

toxicitou (UN 3381 až 3390); 

Třída 8:  Obalová skupina I pro klasifikační kód CT1, CFT a COT; 

Třída 9:  Klasifikační kódy M9 a M10 

Pokud jsou přepravovány volně ložené nebo v cisternách: 

Třída 3  

Třída 4.2: Obalová skupina II; 

Třída 4.3: Obalová skupina II; 

Třída 6.1:  Obalová skupina II; a Obalová skupina III pro klasifikační kód TF2; 

Třída 8:  
Obalová skupina I pro klasifikační kódy CF1, CFT a CW1; a Obalová 

skupina II pro klasifikační kódy CF1 a CFT“. 

Třída 9:  Klasifikační kódy M2 a M3. 

 
• Kategorie tunelu E: 

Omezení pro všechny nebezpečné věci s výjimkou UN 2919, 3291, 3373. 

6.3 Označování vozidel přepravujících nebezpečné věci dle 
dohody ADR 

Přepravcům je dohodou ADR stanovena povinnost označení vozidla výstražnými 

symboly. Umístění, rozměry a provedení jednotlivých výstražných značek je dáno 

dohodou. Vzhledem k prakticky neměnném umístění označení vozidel výstražnými 

symboly lze tyto vlastnosti využít pro rozpoznání výstražné značky vozidla přepravujícího 

nebezpečnou látku.  
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Silniční vozidlo přepravující nebezpečné látky nebo předměty musí být označeno na 

přední a zadní straně dopravní jednotky výstražnou reflexní tabulí oranžové barvy, černě 

orámovanou o rozměrech 40x30 cm, v odůvodněných případech může být rozměr 

výstražné tabule zmenšen na 30x12 cm.  

 
 

 
Obrázek 1: Příklad označení vozidla při přepravě nebezpečné látky 

 
 

Cisterny se snímatelnou i nesnímatelnou nádrží musí mít kromě uvedeno označení, na 

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

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

je identifikační kód nebezpečí (tzv. Kemler-kód) a v dolní polovině je identifikační číslo 

látky (UN-kód). Čísla musí být nesmazatelná a musí zůstat čitelná i po 15 minutách 

působení intenzivního požáru. 

 
Obrázek 2: Výstražná tabule s Kemler a UN kódem 

 

6.4 Zhodnocení přepravy nebezpečných věcí  
Pro přepravu nebezpečných věcí je přesně definován legislativní rámec a to jak 

v organizaci, tak při provádění vlastní přepravy. Právní i technické normy určují povinnosti 

a technické podmínky při přepravě. Součástí těchto předpisů jsou způsoby označování 

vozidel a přepravníků, které musí být při přepravě nebezpečných věcí v souladu se 

zákonnou úpravou.  
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Uvedené příklady havárií při přepravě nebezpečných věcí ilustruje následky, které 

v souvislosti s přepravou nebezpečných svým rozsahem mnohonásobně převyšují následky 

nehod, při kterých nejsou nebezpečné věci přepravovány.  

V návaznosti na klasifikaci přepravovaných věcí lze přepravu nebezpečného nákladu 

některými úseky omezit, případně i vyloučit, a to zejména s ohledem na vysoké riziko 

vyplývající z charakteru a množství přepravovaného nákladu.  

7 Tunel – telematický systém [1] 

Tunel a jeho technologie je velmi komplexní systém, který se skládá z mnoha 

subsystémů a zařízení. jedná se optimální spojení požadavků ekologie, ekonomie a 

bezpečnosti. Ekologické hledisko většinou nečiní zvláštní problémy, protože stavby tunelů 

vedou ke snížení emisí ze silniční dopravy, neboť stavba tunelu většinou umožňuje 

překonat vzdálenost rovnoměrnou jízdou vozidel a tak eliminuje rozjíždění a brzdění 

vozidel. Ekonomické hledisko zohledňuje náklady výstavby a ekonomickou efektivitu 

provozu. Nejzávažnějším hlediskem je bezesporu hledisko bezpečnostní. Nejedná se totiž 

jen o prvotní investici, ale o efektivní provozování a modernizaci celého bezpečnostního 

systému v průběhu celé životnosti tunelu. Projektant i investor vždy pracují s kompromisy, 

které mají obsáhnout maximální možné bezpečnostní řešení v souvislosti s minimalizací 

nákladů investora. V principu je to řešení dilema, kam až lze zajít ve stavebním a 

technologickém členění tunelu a jeho vybavení. Žádný tunelový systém nelze označit jako 

absolutně bezpečný.  

7.1 Tunel jako součást pozemní komunikace 
Tunel pozemní komunikace je součástí silniční sítě a dopravní poměry v něm 

odpovídají poměrům v dopravě na volné komunikaci. Přesto je vzhledem k volné 

komunikaci zvláštní stavbou. A to nejen vzhledem k vyšším investičním nárokům na 

stavbu a provoz, ale hlavně z hlediska různorodosti technologií, zařízení a systémů 

zajišťujícím plynulý a bezpečný provoz v tunelu. Neopomenutelnou skutečností je také 

bezprostřední návaznost řídících systémů tunelu na systémy řízení dopravy v blízkém i 

vzdálenějším okolí tak aby byla zajištěna co možná nejlepší a nejbezpečnější kontinuita 

provozu v případě dopravních komplikací nebo mimořádné události v souvislosti 

s provozem tunelu, jako je například včasné odklonění dopravy mimo tunelové těleso, 

případně zamezení nežádoucímu vjezdu vozidel do tunelu. 
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7.2 Technické systémy tunelu 
Technické systémy tunelu zpracovávají a vyhodnocují velké množství dat. Kromě 

základních dopravních informací obdobně jako u systémů na volné komunikaci se musí 

zpracovávat i informace o kvalitě ovzduší a přenos verbálních a obrazových informací 

z nebo do tunelu. Součástí tohoto systému jsou také informace bezpečnostních prvků, jako 

jsou například požární hlásiče, ať již samočinné nebo tlačítkové. 

Proto je nutné pohlížet na celý tunel celkově jako na telematický systém, který musí 

umožňovat obousměrný přenos informací mezi dopravními centry a dispečinky 

záchranných složek. Tunel se všemi technologiemi musí být jako telematický systém 

integrován do širšího telematického systému města, regionu nebo kraje. V normálním 

provozním režimu spolupracuje dopravní subsystém se subsystémem ventilace tunelu tak, 

aby byly vytvořeny optimální podmínky pro uživatele. V případě mimořádné události 

v tunelu (např. požár) jsou pak podle předem definovaného scénáře aktivovány další 

funkce, které zrealizují jiné procesy (uzávěra tunelu, požární větrání, požární osvětlení, 

tísňová informace na záchranné složky…). 

Jen v málo případech je realizován velín s dispečerskou obsluhou u každého tunelu. 

Obvyklejší je soustředit několik tunelů do jednoho technologického a jednoho dopravního 

dispečinku. Efektivní je spojit tato dvě dispečerská pracoviště do jednoho centrálního 

velínu. Dispečerská pracoviště přímo u tunelu jsou koncipována jako bezobslužná 

s výjimkou údržby nebo řešení mimořádné situace.  

7.3 Tunel jako bezpečnostní riziko 
Při současném rozvoji dálniční a silniční infrastruktury a technickými požadavky na 

výstavbu dálnic, které vyžadují minimalizaci výškových rozdílů a zejména v horských a 

oblastech preferuje systém vedení komunikace tunel-most, zejména vzhledem k redukci 

strmosti stoupání-klesání. V tomto dopravním systému jsou je tunel jedním z hlavních 

kritických míst. Jak již bylo uvedeno statisticky je počet nehod vztažený na jeden kilometr 

délky a rok srovnatelný s parametry provozu na volných silnicích. Pokud se však porovnají 

následky nehod jsou následky mnohem větší v tunelech a to zejména vlivem uzavřeného 

prostředí tunelového tělesa. V případě mimořádné události s požárem mohou být následky 

katastrofální. S přihlédnutím ke specifikám tunelů lze předpokládat zejména v případě 

požáru značný počet obětí na lidském životě. Vzhledem k prostorovému uspořádání 

tunelových tubusů existují tři hlavní rizika: 

• Exploze. 
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• Únik jedovatých plynů, par a kapalin. 

• Požár vysoké intenzity. 

Za jednu z klíčových příčin vzniku nehod lze obecně považovat lidský faktor. Proto je 

nutné za přispění všech dostupných možností věnovat velkou pozornost snižování 

potenciálních rizik vzniku mimořádné situace a míry přímých dopadů v případě vzniku 

mimořádné události. V první řadě je třeba eliminovat efekty, které by mohly působit 

negativně na vznik nehody. To lze docílit zajištěním řízené kontroly vozidel dopravními 

omezeními, jako je regulace rychlosti průjezdu, vynucení dodržování bezpečné vzdálenosti 

mezi vozidly, regulace dopravního proudu pomocí proměnného dopravního značení 

případně omezení průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné věci tak, aby se zabránilo co 

nejvíc vzniku kolizních situací, které by mohli vyústit v mimořádnou situaci s rizikem 

nehody.  

7.4 Regulace přepravy nebezpečných věcí tunely 

Účinná regulace dopravního proudu je jednou z klíčových úloh pro zajištění 

bezpečnosti provozu v tunelu a minimalizaci rizik vyplývajících z hustoty a charakteru 

dopravy. V souvislosti s přepravou nebezpečného nákladu je nutné včas identifikovat 

v reálném čase přepravu nákladu, který svým charakterem při mimořádné situaci neúměrně 

zvyšuje míru nebezpečí ve sledovaném úseku. Dohledové systémy pro sledování dopravy 

poskytují základní informace pro dispečerská pracoviště, která vhodným zásahem jsou 

schopna usměrnit dopravu požadovaným způsobem. Toto usměrnění může být provedeno 

automaticky nebo zásahem dispečera podle požadavků vyplývajících ze situace a předem 

stanovených postupů (scénářů). Podobně jako u sledování dopravních excesů 

v dohlížených úsecích lze při použití vhodného technického zařízení sledovat i průjezdy 

vozidel přepravujících nebezpečný náklad a vhodným způsobem reagovat na sledovanou 

situaci adekvátní úpravou provozních parametrů ve sledovaném úseku. 

7.5 Možnosti využití telematických dat 

Sledování videopřenosu dispečerem je jednou z možností. Vzhledem k množství dat 

poskytovaných videopřenosem je však prakticky vyloučeno, aby obsluha dispečerského a 

dohledového pracoviště mohla účinně ve všech případech reagovat. Proto je nezbytné 

obrazová data zpracovávat a vyhodnocovat automaticky (Image Processing) a výstupy 

poskytovat k dalšímu využití.  
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Telematické systémy mohou poskytovat řadu informací v reálném čase. Takto získaná 

data, která jsou časově i prostorově přesně určena lze mezi sebou kombinovat a poskytovat 

podle požadavků jednotlivým zainteresovaným subjektům v reálném čase.  

Při přepravě nebezpečných věcí se nabízí využití průjezdných váhových senzorů pro 

odhad hmotnosti nákladu a výstupy ze systémů dopravních informací pro odhad počtu 

potenciálně ohrožených osob [1].  

8 Jednotný systém dopravních informací 

V usnesení vlády č. 590 ze dne 18. května 2005 bylo vládou ČR schválena realizace  

Jednotného systému dopravních informací (JSDI) pro ČR. Materiály pro toto rozhodnutí 

byly zpracovány ministerstvem dopravy, vnitra a informatiky a předloženy vládě. 

Garantem sběru, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací na pozemních 

komunikacích je stát. Informace budou poskytovány uživatelům jako veřejná služba. 

Jednotný systém dopravních informací pro Českou republiku je budován na základě 

ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a součástí „Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013. 

Rovněž je tento dopravní informační systém součástí „Strategie krizového řízení v dopravě 

do roku 2013“ schválené Bezpečnostní radou státu v červeni 2005. Podrobnosti 

zabezpečení jednotného systému dopravních informací a konkrétní úkoly jednotlivých 

zainteresovaných subjektů určuje vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 3/2007 Sb. [8] 

 

8.1 Hlavní úkoly JSDI 
Stěžejním úkolem JSDI je vytvoření komplexního jednotného systémového prostředí 

pro sběr, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací za pomoci aktivního 

zapojení co nejširšího spektra subjektů[2], jako jsou: 

• veřejná správa 

� Policie ČR; 

� Hasičský záchranný sbor ČR; 

� Zdravotnická záchranná služba; 

� silniční správní úřady; 

� správci komunikací; 

� obecní policie; 

� Český hydrometeorologický ústav; 
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� správci sítí; 

• provozovatelé dopravně-telematických aplikací 

� meteosystémy; 

� tunelové systémy 

� systémy dopravních detektorů; 

• další subjekty . 

Dopravní informace od každého zapojeného subjektu jsou v rámci systému 

shromažďovány v centrálním datovém skladu. Informace zpracovává Národní dopravní 

informační centrum a v podobě autorizovaných, geograficky lokalizovaných informací 

předává prostřednictvím datového rozhraní pro distribuci k využití dalším 

subjektům.Publikaci dat garantuje Portál veřejné správy. 

Realizací JSDI dochází k propojení informací orgánů veřejné správy s informacemi 

účastníků silničního provozu a jejich vzájemnému ověřování. Stát garantuje kvalitu a 

přesnost dopravního zpravodajství. 

Realizace projektu JSDI sleduje zejména tyto cíle:  

• vyšší plynulost silniční dopravy; 

• snížení rizika dopravní zácpy; 

• zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích; 

• zvýšení účinnosti IZS; 

• snížení dojezdových časů záchranných složek v případě mimořádné události; 

• pohodlí menší stres při cestování po silnicích ČR; 

• předávání a zveřejňování ověřených, kvalitních a hlavně včasných informací pro 

řidiče, které sytém garantuje. 
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Obrázek 3: Komplexní systém JSDI[10] 

 

Nedílnou součástí celého systému je realizace: 

• centrální evidence komunikací jako jednotné základny pro digitální 

georeferenci jevů a událostí v síti pozemních komunikací; 

• systém správy a údržby a to včetně podpory řízení, zpravodajství o zimní a 

běžné údržbě, sledování výkonů správy a údržby, apod.; 

• centrální systém meteoinformací;  

• systém Povodně, který v sobě integruje informace o zvýšeném průtoku 

sledovaných profilů vodních toků, informace o potenciálně ohrožených úsecích 

silniční sítě, ověřování aktuální situace a z í vyplývajících plánování objízdných 

tras; 

• integrace dat z informačního systému Centra dopravních informací Policie 

České republiky; 

• integrace dat z informačního systému operačních a informačních středisek 

Hasičského záchranného sboru České republiky; 

• integrace dat z informačního systému operačních středisek Zdravotnické 

záchranné služby. 
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V neposlední řadě JSDI zahrnuje také integrované dopravní informace z dopravně-

telematických systémů o dopravní situaci na pozemních komunikacích v České 

republice. 

8.2 Dopravní informační a řídící centra 

Sytém dopravního informačního centra zajišťuje dohled nad aktuální dopravní situací a 

umožňuje řízení dopravy prostřednictvím telematických zařízeních. Rovněž poskytuje 

dopravní informace prostřednictvím informačních tabulí, vysílání RDS-TMC a internetu. 

Sbírá, vyhodnocuje a poskytuje uživatelům autorizované a ověřené dopravní informace. 

Jádrem celého systému je centrální datový sklad, který informace autorizované a 

digitálně geograficky lokalizované dopravní situace kódované pomocí protokolu Alert-C. 

Tato data jsou připravena pro využití v rámci subjektů veřejné správy, krizového řízení, 

účastníků silničního provozu a dalších uživatelů. Systém rovněž zajišťuje výměnu 

dopravních informací s okolními státy nebo i v popřípadě v rámci celé Evropské unie. 

Systém navzájem propojených informačních dopravních center je základním kamenem 

pro on-line využití dopravních informací z telematických systémů již provozovaných nebo 

budovaných. V současné době existují na území republiky 3 centra. Národní dopravní 

informační a řídicí centrum v Ostravě, a dvě regionální dopravně informační a řídící centra 

v Brně a Praze[14].  

Hlavní cíle DIC: 

• dohled nad dopravní situací, 

• zajištění řízení dopravy, 

• poskytování centrálních dopravních informací veřejnosti, 

• poskytování účelově připravených dopravních informací specialistům (dopravním 

inženýrům). 

Národní dopravní informační a řídicí centrum v Ostravě zpracovává a poskytuje 

informace pro účastníky silničního provozu prostřednictvím RDS-TMC. Za tímto účelem 

shromažďuje informace od různých subjektů, např. od Hasičského záchranného sboru ČR, 

Policie ČR nebo záchranné služby, případně od dopravních zpravodajů. Komunikuje 
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s ostatními aplikacemi JSDI, jako je například centrální evidence uzavírek a zimní 

zpravodajská služba. 

Systém DIC je tvořen třemi základními subsystémy, které na sebe funkčně plynule 

navazují. Jsou to: 

• dispečerský dohled; 

• řízení provozu; 

• poskytování dopravních a řídících informací. 

Dalšími funkčními subsystémy jsou: 

• Správa systému; 

• Analytické aplikace pro dopravní inženýry. 

 

 

Obrázek 4: Schéma DIC[3] 

8.3 Dopravní informační a řídící centra jako zdroj dat 
Vzhledem k rozsáhlému okruhu dat, které DIC zpracovávají a poskytují pro další 

uživatele je velmi vhodné využít tuto infrastrukturu i pro zpracování a uchování informací 

o přepravě nebezpečných látek. Vstupy do této báze dat by mohli být poskytovány na 

základě automatické identifikace vozidel přepravujících nebezpečný náklad v souladu 
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s dohodou ADR a s využitím dalších datových zdrojů (např. on-line databáze 

nebezpečných látek) by mohli být základem pro zjištění dalších relevantních informací. 

9 Automatická identifikace 

9.1 Požadavky na identifikaci vozidel 
Automatická identifikace vozidel přepravující nebezpečné věci musí umožňovat: 

1. detekce oranžové výstražné tabule na předku i zádi vozidla, 

2. detekce a rozpoznání UN a Kemler kódu na předku, zádi i bocích vozidla, 

3. detekce a rozpoznání výstražných symbolů na předku, zádi i bocích vozidla, 

4. detekce a rozpoznání registrační značky vozidla na předku i zádi vozidla, 

5. místo a čas detekce, 

6. předání dat k dalšímu zpracování. 

Vzhledem k umístění výstražných tabulí a výstražných symbolů u vícekomorových 

cisteren a při kusové přepravě je nutné zajistit detekci i výstražných symbolů a tabulí na 

bocích vozidla. Dalším faktem, na který je nutno brát ohled je rozdílná registrační značka 

tahače a přípojného vozidla. Proto je nutné provést detekci a rozpoznání registračních 

značek jak u tažného, tak u taženého vozidla. Příklad předávaných dat je uveden v tabulce. 

Součástí předávaných dat může být i obrazová informace z kamery, respektive odkaz do 

databáze vizuálních dat. 

 

Tabulka 3: Příklad přenosu dat 
Místo 

(identifikátor) 

Datum a 

čas 

RZ 1 

(tahač) 

RZ 2 

(přívěs) 

UN Kemler Značka 

CCD_004 15.9. 2009 

12:34:21 

3P6 8698 2P0 5687 33 1203 3 

  

9.2 Některé možnosti detekce vozidel 
 Systémů detekce vozidel na pozemních komunikacích existuje a je provozováno 

velice mnoho. Ne všechna řešení však umožňují poskytnout dostatečné informace pro 

detekci vozidel přepravujících nebezpečné věci. Pro ilustraci vybírám z celé škály 

technických řešení několik typů. které jsou výrazně rozdílné použitou technologií.  
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9.2.1 Detekce vozidel indukční smyčkou 
Indukční detektory jsou určeny ke zjištění přítomnosti vozidla v prostoru indukční 

smyčky. Zařízení pracuje na principu změny indukce při najetí vozidla na smyčku. Tento 

typ detektoru pracuje na principu elektromagnetického oscilátoru. Přítomnost vozidla je 

detekována sníženou indukcí a tím i zvýšením frekvence oscilátoru. Zvýšení frekvence nad 

stanovenou mez (práh) je vyhodnoceno jako přítomnost vozidla.Tyto typy detektorů 

mohou být využity pro zjišťování intenzity dopravy, případně jako detektory přítomnosti 

vozidla v parkovacích systémech nebo při automatizaci provozu na křižovatkách 

pozemních komunikací řízenými světelnými signály (detekce vozidla čekající na signál 

„volno“). tento typ detekce je možno využít pro: 

- intenzitu provozu 

- obsazenost, 

- speciální funkce  

� rozlišení směru jízdy 

� měření rychlosti (úsekové) 

� klasifikace vozidel (osobní, nákladní, bus, dodávka) 

Je zřejmé, že tento typ detektoru je schopen poskytnout pouze základní informace o 

vozidlech. 

9.2.2 Detekce vozidel mikrovlnými radary 
Mikrovlnné radary využívají ke své činnosti Dopplerova jevu, tedy změny frekvence 

a vlnové délky přijímaného signálu oproti signálu vysílanému, která je způsobena 

vzájemnou nenulovou rychlostí vysílače a přijímače. Lze detekovat projíždějící vozidlo a 

určit jeho rychlost. Nelze však tento druh detekce použít v případě stojícího vozidla. Tyty 

detektory jsou hojně používány pro zjišťování rychlosti projíždějících vozidel. Tento typ 

detektorů poskytuje bez dalších zařízení pouze omezené informace o projíždějícím vozidle  

9.2.3 Detekce vozidel aktivními infračervenými detektory 
Aktivní infračervené detektory (LIDAR=Light-Imaging Detection and Ranging) 

využívají princip detekce světla a měření vzdálenosti. Zjišťování vzdáleností a vlastností 

probíhá na základě analýzy odraženého a rozptýleného světla laseru. Vzdálenost objektu je 

určena na základě časové prodlevy odraženého signálu. Bez dalšího zařízení není možnost 

využití pro identifikaci vozidel.  
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9.2.4 Detekce vozidel pomocí digitálního obrazu 
 Pro detekci vozidel je využito snímání obrazu citlivými digitálními kamerami 

s vysokým rozlišením a následné zpracování obrazu (Image Processing) pro zjištění 

potřebných dat.  Stávající videosystémy řeší zpravidla tyto úlohy [13]: 

• detekce vozidel, 

• detekce pohybu osob nebo zvířat ve vozovce,  

• detekce předmětu ve vozovce,  

• dým respektive požár, 

• délková klasifikace vozidel, 

• měření rychlosti vozidel, 

• detekce nesprávné jízdy a zastavení vozidel, 

• detekce vybraných dopravních přestupků, 

• detekce obsazenosti jízdních pruhů, 

• kombinované sčítání vozidel a další.  

 Digitální zpracování obrazu získaných pomocí videodetekce se rovněž například 

využívá pro zjišťování registračních značek vozidel pro potřeby Policie České republiky 

při zjišťování přestupků v dopravě nebo při pátrání po odcizených vozidlech. 

 Videodetektory společně s nástavbovými aplikacemi poskytují množství různých 

informací. A to jak z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality. Videodetekci ve spojení 

s vhodnou aplikační nadstavbu je možno použít pro detekci a identifikaci řádně 

označených vozidel převážejících nebezpečné věci. 

9.3 Realizace detekce a identifikace 
 Pro realizaci detekce a identifikace vozidel přepravujících nebezpečnou látku 

v souladu s dohodou ADR je nejvhodnější využití videodetekce s vhodnou aplikační 

nadstavbou. Zjištěná data spolu s časovým a místopisným údajem je třeba předat ke 

zpracování. Data mohou být zpracována například jako vizualizace v dispečerských 

aplikacích v dohledovém centru nebo uložena, nejlépe v centrální databázi pro další 

zpracování. Přenos dat je nejlépe provádět prostřednictvím datových linek, které slouží 

k přenosu dat v rámci systému dopravních informací.  

 Vzhledem k označování vozidel ve smyslu ADR je vhodné pro snímání  obrazu 

využít nejen čelních a zadních pohledových kamer, ale i boční pohledy pro identifikaci 
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výstražných tabulí na bocích vozidla. Výrobci garantují úspěšnost identifikace do úhlu 

pohledu 30°. Možné umístění kamer pro snímání obrazu ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek 5: Návrh rozmístění snímacích kamer 

10 Videodetekční systémy – příklad realizace 

10.1 Realizace videodetekce firmou AŽD [12] 

10.1.1 Systém automatické videodetekce vozidel v pohybu 

SpeedCon® 

Tento systém je založen na identifikaci vozidel primárně pomocí automatického 

rozpoznávání registračních značek. Umožňuje registraci vozidel až do rychlosti 200 

km.hod-1. Umožňuje sledování a kontrolu vyhrazených jízdních pruhů. Pomocí tohoto 

systému lze vykonávat dohled v systému elektronického mýtného. Umožňuje vyhledávání 

odcizených vozidel a získávání dopravních statistických informací. Systém je modulární a 

umožňuje integraci dalších funkcí. 

V kombinaci s dalšími detekčními prvky přináší SpeedCon širokou paletu dalších funkcí 

jako například: 

• měření výšky projíždějících vozidel– kombinace s optickými čidly; 

• dynamické vážení vozidel – kombinace se systémem hmotnostních senzorů a 

indukčních smyček (WeightCon); 

• automatizovanou kontrolu rychlosti – kombinace s certifikovaným mikrovlnným 

radarem; 

• detekci jízdy na červenou na křižovatkách a železničních přejezdech – kombinace s 

detekcí stavu signalizace (RedCon a RedRail) [12]. 
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10.1.1.1 Základní technický popis 
Systém je složen z CCD kamer a počítače pro vyhodnocování obrazu v reálném čase. 

Další částí jsou infračervené reflektory pro snadnou detekci vozidla za špatného počasí a v 

noci. Pro případ problematického snímání z důvodu slunečního protisvětla, je možno 

použít speciální modul pro jeho maximální eliminaci. Detekční kamery nepřetržitě sledují 

vymezený prostor. Při průjezdu vozidla je s pomocí prvků umělé inteligence na vhodném 

snímku vyhledána registrační značka, jejíž obrazová podoba je převedena na textovou 

podobu vhodnou pro následné zpracování.  

Získaná data jsou automaticky porovnávána s centrálním registrem motorových vozidel, 

databází odcizených vozidel a vozidel v pátrání. V případě shody systém prostřednictvím 

přenosové cesty odešle informaci na dispečerské stanoviště. Zde je na událost obsluha 

upozorněna zvukovým signálem a textovou formou jsou jí předány údaje o vozidle. Stejný 

efekt má i zjištění dalšího ze sledovaných přestupků – nepovolená jízda v pásu pro vozidla 

městské hromadné dopravy. Informace o přestupku může být na základě požadavku 

zákazníka zaslána i mobilní policejní hlídce. 

O všech detekovaných vozidlech se do databáze ukládají základní údaje – datum, čas, 

místo (volitelné příslušenství GPS), rozpoznaná registrační značka a pořízený snímek 

vozidla. 

Program umožňuje kdykoliv pořídit fotografii nebo videozáznam, jakožto i jejich 

zpětné dohledání v případě potřeby. 

Instalace systému SpeedCon se řídí dle konkrétní situace. Detailní kamera se spolu s 

přepěťovou ochranou a infračerveným reflektorem umísťuje na výložník nebo sloup tak, 

aby registrovala projíždějící vozidla. 

Obdobným způsobem lze realizovat i detekci a identifikaci bezpečnostních tabulek, jak 

je uvedeno na obrázku. 

 

Tabulka 4: Základní technické parametry systému SpeedCon® [12] 
Základní technické parametry 
Kamery   barevné CCD 
Průmyslový počítač   PXI National Instruments 
Operační systém   OS reálného času 
Software   SpeedCon 
Příslušenství  převodníky, IR reflektory 
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10.2 Realizace videodetekce různými výrobci 
Realizace detekčního a identifikačního sytému různými výrobci se liší použitým 

vybavením a různými aplikačními nadstavbami pro vyhodnocení obrazu. V principu však 

řeší stejnou posloupnost úloh: 

- detekce vozidla, 

- detekce výstražné tabule, 

- rekognoskace nápisu (číselný kód), 

- „přečtení“ nápisu, 

- poskytnutí výstupních dat. 

 

 Aplikace pro čtení výstražných tabulek vozidel přepravujících nebezpečný náklad 

jsou většinou nabízeny jako rozšíření videodetekčních a identifikačních systémů. Při 

aplikaci je možno využívat stávající videookruhy, hardware i software pro zpracování 

obrazu stávajícího systému videodetekce. Není tedy nutné budovat zvláštní infrastrukturu 

pro identifikaci přepravy nebezpečného nákladu. Podle dostupných informací neřeší žádná 

z úloh detekci a identifikaci výstražných značek ve smyslu dohody ADR, kterými musí být 

přepravník označen. 

 

 
 

Obrázek 6: Příklad výstupních dat automatické detekce UN a Kemler kódu[18] 
 

11 Využití telematiky tunelu 

Při průjezdu vozidla označeného podle dohody ADR dojde k sejmutí obrazu 

projíždějícího vozidla videodetekčními kamerami instalovanými jako součást 
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telematických systémů v tunelech a následně k vyhodnocení obrazu podle přednastavených 

parametrů, obdobně jako v případě zjišťování registračních značek. Systém je vhodné 

nastavit na zjišťování údajů z výstražných tabulek. Nejen tedy Kemlerova kódu a UN 

kódu, ale i ostatních výstražných symbolů umístěných na vozidle nebo přepravníku. 

Vzhledem k možnostem přepravovat nebezpečné látky ve vícekomorových cisternách je 

vhodné umístit kamery na boční pohled. Podle stávajících dostupných materiálů garantují 

výrobci čtení registračních značek až do úhlu 30°. Tato vlastnost lze využít při zjišťování 

identifikačních znaků na boku vozidla. Rovněž lze využít snímek zadní části vozidla nebo 

soupravy.  

Obdobně jako u registračních značek lze porovnat s využitím umělé inteligence 

zjištěné kódy uvedené na výstražných tabulích a zjistit tak s využitím příslušné databáze 

druh převáženého nebezpečného zboží. Ne vždy však lze určit druh převáženého nákladu 

pomocí kódů. Proto je nezbytně důležité, aby systém umožňoval i rozlišení výstražných 

symbolů umístěných na vozidle. Tyto symboly podávají základní informace o nebezpečí 

přepravované látky a jsou tedy základním vodítkem při případném zásahu záchranných 

složek. Analýzou obrazu lze určit, druh výstražné značky. Barevné rozlišní značek a jejich 

symboliku lze porovnat s databází výstražných značek a výstupem z videodetekce by tak 

měla být informace o nebezpečí dané přepravované látky. Výstupy videodekce lze rozdělit 

do několika stupňů: 

• detekce vozidla přepravující nebezpečné věci – detekce oranžové výstražné tabule; 

• detekce výstražných značek na vozidle 

• detekce nebezpečné látky – Kemler kód a UN kód 

Tyto informace jsou zpracovány a předány do centrálního datového skladu pro další 

využití s časovými a místopisnými údaji. Systém následně zpracuje tato data pro potřeby 

ostatních uživatelů. V reálném čase tak lze zjistit, případně zpětně dohledat vjezd vozidla 

do sledovaného úseku – tunelu. Stejným způsobem lze zjistit výjezd vozidla ze 

sledovaného úseku. Při výjezdu není nutno již sledovat výstražné symboly při přepravě 

nebezpečné látky, pouze stačí rozpoznání registrační značky vozidla. V případě souprav 

však je nutné sledovat registrační značky tažného vozidla, protože registrační značky 

přívěsných vozidel jsou z valné většiny odlišné od registračních značek tahače. Po zjištění 

přítomnosti vozidla převážejícího nebezpečnou látku, a jeho úspěšné identifikaci lze 

sledovat toto vozidlo v průběhu jeho cesty po sledovaném úseku komunikace a reagovat 

tak s předstihem na mimořádnou situaci v trase předpokládané cesty a případně tak 
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korigovat jeho trasu. Tím lze dosáhnout minimalizaci rizika představující přítomnost 

vozidla s nebezpečnou látkou v místě mimořádné události.  

Jednou z mnoha možností je odklon trasy vozidla přepravující nebezpečné látky mimo 

kritický úsek, případně vozidlu zamezit dopravními omezeními vjezd do míst,kde jeho 

přítomnost je z bezpečnostního hlediska nežádoucí. Řídící centra by měli být schopny 

úpravou proměnného dopravního značení ve spolupráci s Policií ČR v případě nutnosti 

včas reagovat na přítomnost vozidel s nebezpečným nákladem, protože na tuto možnost 

jsou dispečeři upozorněni systémem již při první identifikaci vozidla. Tato funkcionalita 

systému společně s přenosem dat na dispečerská pracoviště složek záchranného systému 

umožňuje včasnou reakci na vzniklou situaci a velmi tak urychluje rozhodovací proces při 

vysílání záchranných týmů v případě nehody.  

Jak již bylo zmíněno, lze zásahem dopravních dispečerů zamezit vjezd vozidla do 

prostoru mimořádné události a minimalizovat tak riziko, které vyplývá z přítomnosti 

nebezpečného nákladu v kritickém místě. Dispečerské systémy v případě mimořádné 

události mají informace o přítomnosti nebezpečného nákladu a lze tak optimalizovat 

vyslání sil a prostředků na míso události a zvolit na místě zásahu přiměřený taktický 

postup při nasazení záchranných týmů. Z hlediska nasazení složek Integrovaného 

záchranného systému se zejména jedná u nehod s přítomností nebezpečných látek o 

vhodné trasy příjezdu, eventuálně o trasy odvozu zraněných vozidly záchranné služby.  

Každý tunel má zpracovaný havarijní postup [4] pro řešení mimořádných situací, který 

však s ohledem na různé podmínky tunelových stavem nelze dopodrobna generalizovat. 

Proto součástí provozu každého tunelu by mělo být praktické cvičení při řešení mimořádné 

události. To je zejména důležité v případě spolupráce velitele zásahu a obsluhy 

dispečerského pracoviště tunelu, aby nedocházelo k redundantnímu ovládání 

bezpečnostního zařízení tunelu, případně k protichůdnému nastavení parametrů pro 

bezpečnostní systém jako celek nebo jeho dílčí část [5]. Obsluha dispečerského pracoviště 

musí být vyškolena k postupům při zjištění mimořádné události vozidla s nebezpečnou 

látkou a včas reagovat nastavením odpovídajících parametrů pro bezpečnostní systémy 

tunelu [1]. zejména se jedná o zabezpečení dostatečného odvětrání toxických a hořlavých 

plynů a par. Předpoklad úspěšné identifikace vozidla s nebezpečným nákladem je 

vodítkem k vytvoření několika základních scénářů pro chování bezpečnostních systémů.  
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Nezbytnou součástí celého systému jsou i jiné, na první pohled nevýznamná data, která 

jsou zjišťována telematikou tunelu. Pro odhad množství převážené látky je možnost využití 

automatického systému pro zjišťování hmotnosti vozidel. Pro zjišťování rozsahu a vývoje 

mimořádné události a účinnosti přijatých opatření lze kromě automatických čidel využít 

kamerový systém uvnitř i vně tunelu. Pro odhady počtu ohrožených osob mohou 

poskytnout údaje telematické systémy pro zjišťování počtu vozidel, která se v době 

mimořádné události nacházejí v tunelu. Pomocí těchto nepřímo zjišťovaných dat lze předat 

informace na dispečerská pracoviště záchranných složek o předpokládaném rozsahu 

události. 

12 Využití výstupů systému identifikace  

12.1 Bezpečnostní systémy tunelu 
Každý tunel má zpracovaný havarijní postup [4] při řešení mimořádných situací, který 

však s ohledem na různé podmínky tunelových stavem nelze dopodrobna generalizovat. 

Proto součástí provozu každého tunelu by mělo být praktické cvičení při řešení mimořádné 

události. To je zejména důležité v případě spolupráce velitele zásahu a obsluhy 

dispečerského pracoviště tunelu, aby nedocházelo k redundantnímu ovládání 

bezpečnostního zařízení tunelu, případně k protichůdnému nastavení parametrů pro 

bezpečnostní systém jako celek nebo jeho dílčí část [5]. Obsluha dispečerského pracoviště 

musí být vyškolena k postupům při zjištění mimořádné události vozidla s nebezpečnou 

látkou a včas reagovat nastavením odpovídajících parametrů pro bezpečnostní systémy 

tunelu [1]. zejména se jedná o zabezpečení dostatečného odvětrání toxických a hořlavých 

plynů a par. Předpoklad úspěšné identifikace vozidla s nebezpečným nákladem je 

vodítkem k vytvoření několika základních scénářů pro chování bezpečnostních systémů. 

Základní scénáře by měly být zpracovány a aktivovány automaticky systémem dopravního 

řídícího centra na základě vlastností identifikované nebezpečné látky. Zejména se jedná o 

tyto mimořádné události: 

• únik toxických plynů a par; 

• požár v tunelu. 

Únik nebezpečných toxických látek lze v tunelu identifikovat buďto automatickými 

samočinnými detektory nebo vizuálně pomocí kamerového systému. Při nehodě v tunelu 

by měl systém automaticky reagovat na nejhorší možné nebezpečí, které vyplývá 

z charakteristik přepravované látky. V případě možného úniku lze na základě charakteru 
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látky nastavit parametry bezpečnostního systému na co možná nejefektivnější činnost 

zejména s ohledem na bezpečnou evakuaci ohrožených osob. I když vozidlo přepravující 

nebezpečnou látku není účastníkem nehody nebo při jeho nehodě nedošlo k úniku 

převážené nebezpečné látky, je třeba z hlediska bezpečnosti postupovat, jakoby k úniku při 

nehodě došlo. Teprve po prokazatelném vyloučení případného úniku nebezpečné látky lze 

manuálně korigovat parametry bezpečnostních zařízení vzhledem k charakteru události a 

jejímu rozsahu. 

Při detekování požáru v tunelu s přítomností vozidla přepravujícího nebezpečnou látku 

je vhodné z bezpečnostního hlediska nastavit automaticky systém tak, aby podle předem 

určených parametrů reagoval jako na požár nebezpečné látky a to bez ohledu, zda vozidlo 

je požárem zasaženo nebo ne. Toto opatření sleduje cíl maximálně využít parametrů 

bezpečnostního systému tunelu jako celku a reagovat tak na nejhorší možnou variantu 

požáru. Vzhledem k systému automatické identifikace nákladu jsou k dispozici databáze 

požárně-technických parametrů přepravované látky, pomocí kterých lze modelovat 

případný vývoj požáru. Automaticky zadané parametry lze korigovat zásahem dispečera 

vzhledem k vývoji požáru nebo úniku nebezpečné látky na základě jejích fyzikálních a 

chemických vlastností.  

V pro optimální nastavení bezpečnostních systémů tunelu lze využít i data, která jsou 

zjišťována telematikou tunelu. Pro odhad množství převážené látky je možnost využití 

automatického systému pro zjišťování hmotnosti vozidel. Pro zjišťování rozsahu a vývoje 

mimořádné události a účinnosti přijatých opatření lze kromě automatických čidel využít 

kamerový systém uvnitř i vně tunelu. Pro odhady počtu ohrožených osob mohou 

poskytnout údaje telematické systémy pro zjišťování počtu vozidel, která se v době 

mimořádné události nacházejí v tunelu. Pomocí těchto nepřímo zjišťovaných dat lze předat 

informace na dispečerská pracoviště záchranných složek o předpokládaném rozsahu. 

12.2 Sledování přepravy nebezpečných věcí 
Pro sytém identifikace je.vhodné využít hierarchické uspořádání dopravních 

dispečinků a řídících pracovišť pro ovládání dopravních a bezpečnostních technologií. 

Toto propojení umožňuje přístup k datům z jednoho centrálního datového úložiště bez 

ohledu komplexně, bez ohledu na geografické rozložení řídících center nižší úrovně. Nad 

těmito daty lze vykonávat například statistické funkce pro sledování dopravního toku 

přepravy nebezpečných látek.  
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Systém sledování průjezdu vozidel s nebezpečnou látkou je obdobný jako při 

zjišťování a identifikace registračních značek u vozidle běžného provozu. zjištěná data 

(průjezd vozidla přepravující nebezpečnou látku) jsou předána všem hierarchicky 

uspořádaným řídícím centrům a uloženy do centrální databáze. V principu lze do systému 

zaznamenat údaje o vjezdu a výjezdu vozidla ze sledovaného úseku. Na kterékoliv úrovni 

hierarchického systému lze tedy potřebné údaje zjistit dotazem do centrální databáze. 

V místně příslušných místních a regionálních centrech tak lze zpracovávat pouze aktuální 

informaci. Schématicky je tento systém vyjádřen na obrázku. 

 

 

Obrázek 7:  Hierarchické uspořádaných dispečinků 
 

Propojením databázových systémů na centrální úrovni (databáze nebezpečných látek, 

databáze přepravců, atp.) se zajistí základní informací o přepravované nebezpečné látce.  

 

12.3  Integrace dat do dispečerských systémů záchranných složek 
Integrace dat do dispečerských systémů záchranných složek zvyšuje efektivitu 

provádění záchranných a likvidačních prací. Jedná se o bezprostřední informaci pro 

jednotlivé složky, které tak mohou reagovat neprodleně po obdržení poplachové 

informace.  

Pro adekvátní nasazení sil a prostředků považuji za stěžejní tyto informace: 

• přítomnost vozidla s nebezpečnou látkou; 

• odhadované množství, druh a charakter nebezpečné látky; 

• charakter události (požár, dopravní nehoda, únik nebezpečné látky); 

Národní dopravní a informační centrum 

Regionální  
dopravní a informační centrum 

Regionální  
dopravní a informační centrum 

Územní řídící centrum Územní řídící centrum 

Místní řídící centrum 

Místní řídící centrum 

Technické zařízení 
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• odhadované množství bezprostředně ohrožených osob; 

• místopisná a geograficky referencovaná poloha události 

Vzhledem k charakteru lze události diferencovat pro jednotlivé složky. Není například 

nutné povolávat síly a prostředky všech záchranných složek okamžitě, pokud je zřejmé 

z charakteru události, že situace na místě události to nevyžaduje (např. detekce jízdy 

automobilu v protisměru). Možné typové události by měli být zpracovány do rámcových 

scénářů a to včetně předávání informací jednotlivým záchranným složkám, včetně 

požadavku na jejich zásah. Klasifikace události musí odpovídat klasifikaci událostí 

v informačním systému jednotlivých složek. 

Možnosti přenosu informací do dispečerského programu uvádím na příkladu 

zpracování datové věty informačním systémem krajského operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru ČR, jak je uvedeno v příloze. Tento systém je 

připraven pro příjem informací o mimořádné události z různých externích systémů. Přenos 

datových vět včetně místopisných a geografických informací do tohoto systému je v praxi 

realizován datovým přenosem z TCTV 112. Obdobně jsou připraveny pro příjem datových 

vět i dispečerské systémy PČR a ZZS. 

Vzájemná komunikace je nutná pro správné fungování systému. Při vyhodnocení 

vjezdu vozidla do sledovaného úseku jsou v reálném čase data uložena do centrální 

databáze a v systému je na sledovaném úseku nastaven příznak upozornění. V případě 

mimořádné události ve sledovaném úseku je toto upozornění zohledněno při 

automatizovaném přenosu zprávy o mimořádné události na dispečerská střediska 

záchranných složek. Příjem alarmu by měl být zapracován do dispečerských aplikací 

jednotlivých záchranných složek, které by měli podle situace adekvátně reagovat. Obsah 

informací při přenosu dat je na zvážení jednotlivých složek. Pomocí telematiky lze 

odhadnout počet a druh vozidel, přibližný počet ohrožených lidí přímo na místě události, a 

při automatické detekci i možnost pohybu či přítomnosti vozidla přepravující nebezpečný 

náklad [1]. Tyto informace jsou stěžejní pro adekvátní nasazení sil a prostředků 

záchranných složek. Pokud lze zjistit prostřednictvím automatizované videodetekce druh 

přepravované nebezpečné látky, lze i vhodnou manipulací tunelové technologie zmírnit 

dopady případné havárie. Při detekci mimořádné události v přítomnosti vozidla 

přepravující nebezpečnou látku, nemusí nutně dojít úniku nebo požáru nebezpečné látky. 

V případě přítomnosti tohoto vozidla je však vhodné s ohledem na bezpečnost postupovat 

tak, jako by k úniku nebo požáru mohlo dojít, tedy postupovat při zásahu s největší 
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obezřetností, s ohledem k nebezpečí, které vyplývá z přítomnosti nebezpečné látky u 

mimořádné události. 

Pro tuto aplikaci se nabízí jednotný systém dopravních informací a Národní dopravně 

informační a řídící středisko, které bylo zprovozněno 11. září 2008 v Ostravě. Toto 

centrum slouží ke shromažďování, třídění a zpracování informací, týkajících se provozu na 

sledovaných pozemních komunikacích v celé České republice a poskytuje pomocí 

datového rozhraní data pro různé subjekty.[3]  

12.4 Význam automatické detekce a identifikace 
Systém automatické detekce a identifikace přepravy nebezpečných látek lze využít při 

prostém statistickém sledování přepravního výkonu, stejně tak jako podklad pro zajištění 

optimálního nastavení parametrů bezpečnostních systémů v případě mimořádné události 

v tunelu.  

Zmíněné události v silničních tunelech ukazují následky mimořádných událostí a vliv 

bezpečnostních opatření, případně zásah obsluhy bezpečnostních zařízení a jejich dopady 

na rozsah a důsledky těchto událostí na životy a zdraví přítomných osob a v neposlední 

řadě na infrastrukturu celého tunelu jako nedílné součásti celého dopravního systému. 

Včasný přenos  informace směrem k záchranným složkám výrazně zefektivní jejich 

nasazení a může tak podstatným způsobem přispět k minimalizaci následků případné 

mimořádné události 

Výstupní data identifikačního systému lze poskytnout prostřednictvím centrální 

databáze subjektům, které jsou zapojeny v různých úrovních v systému přepravy 

nebezpečných látek (výrobci, distributoři, přepravci, správní orgány …). 

13 Modelové chování systému 

13.1 Statistické sledování 

Jedním ze základních úkolů automatické identifikace, jak již bylo uvedeno, je 

statistické sledování přepravy nebezpečných věcí. Záznamy o průjezdu vozidel přepravy 

nebezpečných věcí, které jsou uloženy v centrálním datovém skladu lze dále statisticky 

zpracovávat a následně vyhodnocovat dopravní proud přepravy nebezpečných věcí a 

účelně tak s ohledem na bezpečnost provádět dopravní korekci této přepravy a účelněji 

přijímat opatření v případě mimořádných stavů. Algoritmus procesu sledování průjezdu 

ukazuje následující obrázek. 
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Detekován vjezd/výjezd
 vozidla

Záznam o pohybu vozidla
přepravy nebezpečných věcí

do centrální databáze

Automatická identifikace

Identifikováno vozidlo
přepravy nebezpečných věcí?

ANO

NE

 
Obrázek 8: Statistické sledování 

 
Vozidlo je při vjezdu do sledovaného úseku detekováno, jsou identifikovány a 

rozpoznány značky a vjezd, případně výjezd vozidla je zaznamenán do centrální databáze 

pro další využití. 

 

13.2 Sledování nepovoleného vjezdu 

V určitých úsecích není dovolen vjezd vozidla přepravy nebezpečných věcí nebo 

vozidlu přepravující nebezpečné věci v odůvodněných případech může být s ohledem na 

bezpečnost přepravy určená trasa. Následující obrázek popisuje schématicky jak systém 

bude reagovat na přítomnost vozidla v zakázaném úseku. 

 Pokud bude vozidlo detekováno a jeho přítomnost v daném úseku nežádoucí, dojde 

k informaci dopravního dispečinku správce komunikace a PČR, aby byla zjednána 

náprava. V případě, kdy to technické řešení umožňuje je možno informovat 

prostřednictvím dopravního dispečinku řidiče vozidla o vjezdu do zakázaného úseku, 

případně o sjetí z předem určené trasy. 

Dispečink správce komunikace (SÚD) může použít celou škálu zařízení jako jsou 

například proměnné dopravní značky nebo informační tabule. 
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Má vozidlo povolený vjezd?
NE

PČR: zamezení průjezdu
SÚD: dopravní opatření

Detekován vjezd vozidla

Záznam o vjezdu vozidla
přepravy nebezpečných věcí

do centrální databáze

Automatická identifikace

Identifikováno vozidlo
přepravy nebezpečných věcí?

ANO

NE

ANO

 
Obrázek 9: Sledování nedovoleného vjezdu 

 
 

13.3 Automatická detekce v případě mimořádné události 

Nezanedbatelnou funkcionalitou systému je jeho chování v případě nehody, požáru 

nebo jiné mimořádné události. Přítomnost vozidla přepravujícího nebezpečný náklad musí 

být součástí dat předávaných záchranným složkám pro včasné a dostatečné vyslání sil a 

prostředků k místu mimořádné události a pro spuštění havarijních scénářů pro mimořádnou 

událost s ohledem na charakter události a vlastnosti přepravovaného nebezpečného 

nákladu. Jako mimořádnou událost, avšak bez nutnosti nasazení sil a prostředků lze chápat 

zastavení vozidla s nebezpečnou látkou ve sledovaném úseku například v důsledku 

poruchy. V tomto případě systém upozorní dispečera správce komunikace, který na 

základě dat předaných systémem provede patřičné úkony, jako např. označení vozidla, 

případně jeho odtah mimo sledovaný úsek tak, aby byla zajištěna co největší míra 

bezpečnosti ve sledovaném úseku. 
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ANO

Detekován vjezd vozidla

Záznam o vjezdu vozidla
přepravy nebezpečných věcí

do centrální databáze

Automatická identifikace

Identifikováno vozidlo
přepravy nebezpečných věcí?

Má vozidlo povolený vjezd?

ANO

NE

NE

ANO

ANO

Je vozidlo v úseku dlouho?

Došlo k nehodě?

NE

NE

PČR: zamezení průjezdu
SÚD: dopravní opatření

SÚD: dopravní opatření

PČR: uzavření místa události
SÚD: dopravní opatření
          spuštění havarijních scénářů
HZS: vyslání SaP
ZZS: vyslání SaP

 
Obrázek 10: Model chování při nehodě 
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13.4 Modulové uspořádání sytému 
Architektura sytému je volena jako modulární. Jedním z modulů je vlastní identifikace 

vozidel připřepravě nebezpečných věcí, včetně využití externích databází pro co možná 

nejpřesnější určení přepravovaného nebezpečného nákladu. Tento modul předává zjištěné 

informace k dalšímu zpracování a provést záznam do centrální databáze o vjezdu a výjezdu 

vozidla ze sledovaného úseku. 

Další z modulů na základě vstupních informací automatické identifikace a dopravně-

provozních dat vyhodnocuje oprávněnost vjezdu vozidla do stanoveného úseku, včetně 

neočekávané změny určené trasy.  Jedním z úkolů tohoto modulu je informovat PČR a 

SÚD o nežádoucí přítomnosti vozidla s nebezpečnou látkou tak, aby bylo možné včas a 

účinně provést opatření ze strany PČR (namezení v další jízdě), tak ze strany správce 

komunikace (informace pomocí proměnných tabulí, dopravního značení, úprava 

dopravních podmínek). 

Z hlediska bezpečnosti je důležité aby systém včas vyhodnotil kritickou situaci a 

adekvátně na ní reagoval. Bezpečnostní modul vyhodnotí kritickou situaci a předá potřebná 

data k řešení mimořádné situace. Řešení a identifikace dopravních excesů jsou základními 

funkcionalitami standardně dodávaných telematických systémů. V případě rozšíření o 

automatickou identifikaci lze předat relevantní data zainteresovaným subjektům v případě 

mimořádné události rozšířené o informace o přítomnosti vozidla s nebezpečnou látkou. 

Součástí této informace mohou být i odhady množství nebezpečné látky nebo počty 

potenciálně ohrožených osob, dle požadavků jednotlivých subjektů. V tomto modulu je 

možné sledovat dobu průjezdu vozidla a včas tak detekovat zastavení vozidla (např. 

z důvodu poruchy) a reagovat tak na vzniklou situaci. 

Jednotlivé moduly tedy vyhodnocují na základě předem definovaných parametrů dílčí 

situace, poskytují výstupy, které popisují v dílčích atributech sledovanou situaci, a 

poskytují data v předem definovaném formátu pro další zpracování.  
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14 Závěr  

 Automatická identifikace vozidel přepravujících nebezpečné věci v souladu 

s dohodou ADR ve spojení s ostatními telematickými a bezpečnostními systémy tunelu 

vede nepochybně ke zvýšené bezpečnosti. Jako nejefektivnější se jeví využití stávajících 

systémů videodohledu, které s potřebnou aplikační nadstavbou mohou tuto funkci 

vykonávat. Informace poskytnuté automatickou identifikací je však nutno dále zpracovat. 

Zejména je nutné získat za pomocí externí databáze charakteristiky látky a zpracovat 

scénáře pro chování celého technického systému v případě nehody nebo požáru 

s přítomností vozidla s nebezpečnou látkou.  

 Pro identifikaci vozidla slouží výstražná tabule s UN a Kemler kódem. Tuto 

identifikace však nelze plně využít například při přepravě kusových zásilek nebo 

vícekomorových cisteren. Pouhé „čtení“ UN kódu, případně Kemler kódu z přední, 

respektive zadní výstražné tabulky tedy nepostačuje. Je třeba využít možnosti rozlišování 

výstražných symbolů, které jsou na vozidle viditelně umístěny. Rovněž snímáním boční 

strany vozidla lze docílit větší efektivity zjišťování druhu nebezpečné látky, která je 

přepravována. Ve spojení s průjezdnými váhovými senzory lze odhadnout množství 

přepravované látky.  

 Vzhledem k datovému propojení, které slouží k přenosu různých získávaným dat a 

hierarchickému uspořádání informačních systémů od místních dispečinků přes regionální 

centra až k národnímu dopravně-informačnímu centru[21] je možné využít tuto strukturu 

pro přenos a ukládání dat o detekovaném vjezdu vozidla s nebezpečnou látkou do 

sledovaného úseku a statisticky tak průběžně vyhodnocovat  přepravní toky nebezpečných 

látek na pozemních komunikacích a na základě těchto výsledků přijímat dopravní opatření 

pro minimalizaci rizik spojených s touto přepravou. 

Data získaná identifikací přepravy lze využít i pro potřeby subjektů podílejících se 

na přepravě nebezpečných věcí nejen při silniční přepravě. Podmínkou poskytování těchto 

dat je aktivní přístup zúčastněných subjektů.  

 V případě nehody nebo požáru vozidla s nebezpečnou látkou může systém 

poskytnout na základě záznamu v centrální databázi potřebné informace o druhu a 

charakteru přepravované látky. Vzhledem k propojení dispečinků záchranných složek a 

přesně geograficky určených datech v záznamech centrální databáze lze tyto informace 

předat datově přímo místně příslušným dispečerským pracovištím základních složek IZS a 

to buď automaticky nebo pokynem dispečera prostřednictvím aplikačního rozhraní na 
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jednotlivých úrovních. Tím lze dosáhnout efektivnějšího a rychlejšího nasazení 

záchranných složek v případě mimořádné události. 
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NEBEZPEČÍ TŘÍDY 1 
Výbušné látky a věci obsahující výbušné látky 

    
Podtřídy 1.1., 1.2, 1.3 Podtřída 1.4 Podtřída 1.5 Podtřída 1.6 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 2 
Plyny 
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plyny 
Podtřída 2.2.Nehořlavé, 

nejedovaté plyny 
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 3 

Hořlavé kapaliny 

 
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.1 

Hořlavé tuhé látky, 
samovolně se rozkládající 

látky a znecitlivělé 
výbušniny 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 
4.2 

Samozápalné látky 

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.3 
Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé 

plyny 

   
Nebezpečí třídy 5.1. Hořlavě (oxidačně) 

působící látky  
Nebezpečí třídy 5.2. Organické peroxidy 

  
Nebezpečí třídy 6.1. Jedovaté látky Nebezpečí třídy 6.2. Infekční látky 
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látky a předměty 
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Třída 3 Hořlavé kapaliny 
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Třda 4.2 Samozápalné látky 
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VII 

Příloha E: Definice podtříd látek a předmětů třídy 1 
 
 
Podtřída 1.1 Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem 
Podtřída 1.2 Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou nebezpečné 

hromaným výbuchem 
Podtřída 1.3 Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm, s malým nebezpečím od 

tlakové vlny nebo rozletu nebo oběma těmito účinky, které ale nejsou 
nebezpečné hromadným výbuchem: 
(a) která při hoření vydávají značné tepelné záření 
(b) které hoří postupně za projevu tlakové vlny nebo rozletu nebo obou 
těchto účinků. 

Podtřída 1.4 Látky a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu během 
přepravy vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně 
omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo větší 
vzdálenosti. Vnější oheň nesmí vyvolat zdánlivě okamžitý výbuch téměř 
celého obsahu kusu. 

Podtřída 1.5 Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu, které jsou tak 
necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření 
k detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako 
minimální požadavek pro tyto ltky je stanoveno, že nesmějí detonovat 
při zkoušce na vnějším ohni. 

Podtřída 1.6 Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným 
výbuchem. Předměty osahují jen velmi málo citlivé detonující látky a 
pravděpodobnost jejich náhodného roznětu nebo přenosu výbuch je 
velmi nízká. 

 



Bc. Petr Hadinger - Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely 
transevropské dálniční síti při využití dálničního informačního systému 

 

VIII 

Příloha F: Definice skupin snášenlivosti látek a 
předmětů třídy 1 

 
 

A. Třaskavina. 

 

B. Předmět obsahující třaskavinu, který má méně než dvě účinná pojistná zařízení. 

zahrnuty jsou i některé předměty, jako rozbušky a počinová zařízení pro trhací 

práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují třaskaviny. 

 

C. Střeliva nebo jiná deflagrující výbušnina nebo předmět obsahující takovou 

výbušninu. 

 

D. Trhavina, černý prach nebo předmět obsahující trhavinu, vždy bez roznětných 

prostředků a bez hnací náplně nebo předmět obsahující trhavinu, který má nejméně 

dvě účinná pojistná zařízení. 

 

E. Předmět obsahující trhavinu bez vlastních roznětných prostředků, s hnací náplní 

(jinou než takovou, která obsahuje hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel nebo 

hypergoly). 

 

F. Předmět obsahující trhavinu s vlastním roznětným prostředkem, s hnací náplní 

(jinou než takovou, která se sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo 

hyperbolu) nebo bez hnací náplně. 

 

G. Pyrotechnická látka nebo předmět obsahující pyrotechnickou látku nebo předmět 

obsahující jak výbušnou látku, tak i osvětlovací, zápalnou, slzotvornou nebo 

dýmotvornou látku (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo pro přítomnost 

hyperbolu, fosforů nebo pyroformní látky) a vyžadující oddělení jednotlivých 

druhů. 

 

H. Předmět, který obsahuje výbušnou látku a bílý fosfor. 

 

J Předmět, který obsahuje výbušnou látku a hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel. 
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IX 

K Předmět, který obsahuje výbušnou látku a toxickou chemickou látku. 

 

L Výbušná látka nebo předmět obsahující výbušnou látku, které představují zvláštní 

nebezpečí (např. pro svoji aktivaci vodou nebo pro přítomnost hyperbolu, fosforů 

nebo pyromorfní látky) a vyžadují oddělení jednotlivých druhů. 

 

N Předměty, které obsahují jen velmi málo citlivé látky schopné detonace. 

 

S Látka nebo předmět, který je zabalen nebo zkonstruován tak, aby všechny 

nebezpečné účinky vyvolané náhodným uvedením do činnosti zůstaly omezeny na 

vnitřek obalu, pokud nebyl obal poškozen požárem. V takovém případě musí zůstat 

účinky tlaku vzduchu a rozletu omezeny tak, aby opatření ke zdolání požáru nebo 

jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu nebyla podstatně omezena ani 

jim nebylo zabráněno. 
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A  dusivé 

O  podporující hoření 

F  hořlavé 

T  toxické 

C  žíravé 

CO žíravé, podporující hoření 

FC  hořlavé, žíravé 

TF  toxické, hořlavé 

TC  toxické, žíravé 

TO  toxické, podporující hoření 

TFC toxické, hořlavé, žíravé 

TOC toxické, podporující hoření, žíravé 
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