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Příloha č. 1 Schéma jednotlivých testů provedených v druhém Beneluxském tunelu [6] 
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Příloha č. 2 Přehled provedených experimentů simulujících požár v tunelu [7] 
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Příloha č. 3 Souhrnné informace o jednotlivých testech provedených v tunelu Runehamar [10] 

Runehamar Test 1 Test 2  Test 3 Test 4 

Hořlavé látky 

Dřevěné palety a 

plastové 

(Polyethene) 

palety     (11010 

kg) 

Dřevěné palety a 

matrace 

(Polyurethane)                  

6853 kg 

Nábytek s 

inventářem + pneu                      

(7530  + 800 kg) 

Plastové kelímky 

v kartonových 

krabicích na 

dřevěných 

paletách                        

(2849kg) 

Uspořádání hořlavých  

látek 

Návěs naložen 

11,1 tuny 

dřevěných (82%) 

a plastových palet 

(18%). 

360 dřevěných 

palet o rozměrech 

1200x 800x 

150mm, 20 

dřevěných palet o 

rozměrech 1200x 

1000x 150mm a 

74 PE plastických 

palet o rozměrech 

1200x 800x 

150mm—122m
2
 

plachta z PE. 

 Návěs naložen 

6.8 tuny 

dřevěných palet 

(82%) a PUR 

matracemi 

(18%). 216 

dřevěných palet a 

240 PUR matrací 

o rozměrech 

1200x 800x 

150mm—122m
2 

plachta z PE 

Návěs naložen 8.5 

tuny nábytku s 

inventářem a 

pneumatikami. 

Nábytek a 

inventář (nábytek 

napěchovaný 

plastovými a 

dřevěnými 

skříňovými 

dveřmi, 

čalouněnými 

opěrkami na ruce - 

PUR, 

čalouněnými 

pohovkami, 

vycpanými 

zvířaty, umělými 

kytkami, hračkami 

ze dřeva a plastu). 

10 velkých 

pneumatic - 

122m
2
 

plachta z PE 

 Maketa návěsu 

naložena 2.85 

tuny kartonů 

naplněných 

plastovými 

kelímky (19%). 

600 kartonů o 

rozměrech 

(600mm 400mm 

500mm; D Š V) a 

15% z celkové 

hmotnosti tvořily 

neexpandované 

polystyrenové 

(PS)  kelímky 

(18,000 kelímků ) 

a 

40 dřevěných 

palet (1200x 

1000x 150mm)—

10m
2
 plachta z 

PE. 

Výkon požáru (GJ) 244   135 179  62  

Fáze rozvoje  
požáru (min) 18.5 14.1 10 7.4 

Maximální 
HRR (MW) 

201.9 156.6 118.6 66.4 

Maximální teplota (°C) 1365 1282 1281 1305 
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Příloha č. 4 Bezpečnostní stavební úpravy pro jednotlivé druhy tunelů [19] 

 

Legenda: 

 - povinné úpravy 

 - na základě hodnocení rizik 

    - - nedoporučuje se 
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Příloha č. 5 Bezpečností vybavení tunelů na základě kategorizace tunelů [22]  
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Příloha č. 6 Doporučené požární scénáře PIARC (září 2002) [2] 

 

1) Může být požadováno 180 minut pro vysoký podíl přepravy nebezpečných (hořlavých) látek. 

2) Bezpečnost není základním kritériem a nevyžaduje žádnou požární odolnost konstrukcí (kromě snahy vyvarovat se progresivnímu zhroucení). 

S přihlédnutím na další podmínky jsou určeny následující požadavky: 

 Nejčastěji použití ISO 60 min, 

 žádná požární odolnost konstrukcí, pokud by náklady vynaložené pro zajištění požární odolnosti konstrukcí byly o mnoho vyšší než 

náklady na opravu tunelu po požáru (např. na ochranu proti hluku). 

3) Bezpečnost není základním kritériem a nevyžaduje žádnou požární odolnost konstrukcí (kromě snahy vyvarovat se progresivnímu zhroucení). 

S přihlédnutím na další podmínky jsou určeny následující požadavky: 

 Použít RWS / HCM 120 min pokud je nutná silná požární odolnost konstrukcí kvůli ochraně majetku (např. tunel pod zástavbou) nebo 

má tunel velký vliv na silniční dopravu, 

 použíti ISO 120 min ve většině případů pokud by tento způsob poskytl levnější požární odolnost konstrukcí k omezení škod na majetku, 

 žádnou požární odolnost konstrukcí, pokud by náklady vynaložené pro zajištění požární odolnosti konstrukcí byly o mnoho vyšší než 

náklady na opravu tunelu po požáru (např. na ochranu proti hluku). 

4) Další sekundární struktury; měly by být definovány na základě projektů. 

5) V případě příčné ventilace. 

6) Úkryty by měly být propojeny s volným prostranstvím. 

7) Může být požadován delší čas, pokud se zde vyskytuje vysoký podíl přepravy nebezpečných (hořlavých) látek a evakuaci z úkrytů není 

možné provést do 120 min. 

Typ 

provozu 

Hlavní konstrukce Sekundární konstrukce 

Vedené vodou 

nebo pod/skrz 

zástavbu 

Tunel 

v nestabilní 

půdě 

Tunel ve 

stabilní půdě 
Hloubené Vzduchotechnika 

Únikový východ 

na volné 

prostranství 

Únikový 

východ do jiné 

trouby 

Úkryty
6)

 

Auta / 

Dodávky 
ISO 60 min ISO 60 min 

2) 2) 
ISO 60 min ISO 30 min ISO 60 min ISO 60 min 

Nákladní / 

Cisterny 

RWS / HCM 

120 min
1)

 

RWS / HCM 

120 min 
1)

 
3) 3) 

ISO 120 min ISO 30 min 
RWS / HCM 

120 min 

RWS / HCM 

120 min
7)
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Příloha č. 7 Schéma pozic termočlánků rozmístěných při požární zkoušce tunelu Valík [20] 
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Příloha č. 8 - Příklady závažných požárů v silničních tunelech v Evropě [2, 21] 

 

Vysvětlivky zkratek: 

U  usmrceno osob 

Z  zraněno osob 

NA  běžný nákladní automobil (s návěsem nebo přívěsem) 

OA  osobní automobil  

n  neuvedeno 

Rok 
Délka 

tunelu [km] 
Místo 

Vozidlo 

v ohnisku požáru 
Příčina požáru 

Doba trvání 

požáru 

Následky požáru pro 

osoby vozidla tunel 

1999 11,6 
Mount Blanc 

Rakousko 
NA n 53 h 39 U 

23 NA    1 

OA 

900 m vážně poškozeno, 

3 roky uzávěrka 

1999 6,4 
TAKER  

Rakousko 
hromadná havárie únik NH při údržbě 15 h 12 U 

16 NA    

24 OA 
3 měsíce uzávěrka 

2000 1,3 
SELJESTADS  

Norsko 
hromadná havárie 

požár nafty v 

motorovém prostoru 
45 min 6 Z 

1 NA      6 

OA 
škody vážné 

2001 16,3 St. GOTTHARD Švýcarsko srážka dvou NA srážka 2 dny 11 U 
13 NA 

100 OA 

vážné škody  

v délce 230m, 700m poškozeno 

2003 3,1 FLÖFJELL Norsko požár OA náraz OA do stěny n 1 U 10 NA  

2005 12,9 FRÉJUS Francie/Itálie 1 NA s pneumatikami požár motoru 6 h 
2 U 

21 Z 
4 NA 

opravy  

v délce 10 km  

2006 0,8 VIAMALA Švýcarsko n n n 
9 U  

6Z 

1 BUS 

2OA 
 

2007 2,9 BURNLEY Rakousko n n n 3 U 
4 NA 

7 OA 
nepatrné 

2007  SAN MARTINO Itálie n n > 45 min 
3U 

10Z 
1 NA  

2010 0,9 TROJANE Slovinsko NA n n 5 Z 1 NA  
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Příloha č. 9 Naměřené průběhy teplot v jednotlivých testech při experimentu v tunelu Runehamar [8] 

 

 

 

 


