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Anotace 

VOJTĚCH, V. Návrh systému odvodu kouře a tepla v tunelu: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016, 75 s. 

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku odvodu kouře a tepla 

z tunelu. Úvodní část se věnuje tragickým mimořádným událostem v tunelech, ke kterým 

došlo v minulosti. Na tuto část navazuje vývoj právních předpisů a norem, které stanovují 

požadavky na systém větrání tunelů. Hlavní část práce je věnována komplexnímu řešení 

problematiky větrání tunelů, jsou popsány jednotlivé systémy větrání a nejvíce používaná 

technická zařízení pro odvod kouře a tepla z tunelu. Cílem diplomové práce je stanovení 

principů a postupů při výběru vhodného konceptu větrání, kdy byly tyto zásady v závěru 

práce aplikovány na fiktivní tunel.  

Klíčová slova: tunel, systém větrání tunelu, požární větrání, technická zařízení, návrh 

systému odvodu kouře a tepla 

Summary 

VOJTĚCH, V. Design of a Tunnel Smoke and Heat Extraction System: diploma thesis. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2016, 75 p.  

This diploma thesis is focused on the tunnel smoke and heat extraction system. 

In the introduction the thesis deals with the tragic accidents in tunnels which happened 

in the past. It is followed by the development of legislation and standards that specify the 

demands on the tunnel ventilation. The main part of the thesis in focused 

on the comprehensive issues of tunnel ventilation and the particular systems and the most 

used technical devices for smoke and heat extraction are described. The aim of this thesis 

is the determination of the principles and procedures during the selection of the appropriate 

concept of ventilation system. These principles were applied to the fictional tunnel at the 

end of the thesis.  

Keywords: tunnel, tunnel ventilation system, fire ventilation, technical devices, design 

of smoke and heat extraction system  
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1. ÚVOD 

V současné době je kladen velký význam na modernizaci a rozvoj dopravních 

staveb. V České republice, která se pro svou polohu ve středu Evropy stala pro mnohé 

dopravce tranzitní zemí, je tento trend obzvláště významný. Zefektivňování dopravní 

infrastruktury má za následek nárůst počtu silničních tunelů, společně s prodlužující se 

délkou těchto staveb. K rozmachu výstavby tunelů v ČR docházelo v polovině 90. let 

20. století, především v souvislosti s tlakem na ochranu životního prostředí. Ke dni 

1. 1. 2016 bylo v ČR provozováno 35 tunelů, přičemž většina z nich se vyskytuje 

na silnicích I. třídy [21].  

Tunely umožňují sice rychlý a plynulý provoz přes členité území bez velkého 

dopadu na životní prostředí, avšak otevírají specifickou problematiku bezpečnosti provozu, 

obzvláště pak ve vztahu k požární bezpečnosti. Z tohoto hlediska je velmi důležité správně 

fungující větrání tunelů, které zajišťuje nejenom dodržování zdraví neohrožujících 

koncentrací škodlivin ve vzduchu při běžném provozu, ale především odvod zplodin hoření 

v případě požáru.  

Tunely jsou svým charakterem provedení specifické stavby, kde již vznik 

mimořádné události malého rozsahu může vést ke katastrofálním následkům. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o podzemní tubusovou stavbu, typickou svou délkou a uzavřeným 

prostorem, největším problémem z hlediska bezpečnosti je v tunelech produkce kouře 

a tepla při požárech. Nekontrolované šíření těchto produktů hoření v tunelové troubě je 

největším ohrožením pro osoby nacházející se v tunelu. V minulosti se stalo v tunelech 

několik tragických událostí, při kterých došlo k vysokým ztrátám na životech. V drtivé 

většině šlo o úmrtí způsobená právě toxicitou kouře. 

V návaznosti na tyto tragédie došlo k soustředění zájmu na vytvoření jednotných 

legislativních požadavků a norem v rámci Evropské unie, které by minimalizovaly riziko 

vzniku takových událostí a stanovily základní požadavky na technické provedení 

a systémová opatření ke snížení jejich rozsahu. Nejen díky poznatkům získaným z průběhu 

požárů v minulosti, ale také vlivem velkého technologického pokroku v oblasti 

bezpečnostních zařízení a experimentální činnosti se v průběhu uplynulých let vyvíjely 
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požadavky na zajištění bezpečného provozu v tunelech. Tento vývoj byl zaznamenán 

i v souvislosti se systémem větrání tunelů, který tvoří jeden z nejvýznamnějších prvků 

zajišťujících požární bezpečnost v tunelu.  

Požadavky pro větrání tunelů v České republice jsou řešeny normami, 

technickými podmínkami a metodickými pokyny, které stanovují vhodné vybavení 

na regulaci odvodu kouře a tepla v případě požáru. Cílené usměrňování a ředění zplodin 

hoření napomáhá evakuaci osob z požárem zasažené tunelové trouby, bezpečnému 

a účinnému zásahu složek integrovaného záchranného systému a snížení možných škod 

na tunelu a jeho technickém vybavení. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá významnými historickými požáry 

v evropských tunelech, kdy jsou tyto mimořádné události hodnoceny ve vztahu k větrání 

tunelů. Dále je práce zaměřena na legislativní a normové požadavky na systém odvodu 

kouře a tepla z tunelu a na technické podmínky a metodické pomůcky zabývající se touto 

problematikou. Hlavní část práce je věnována komplexnímu řešení problematiky větrání 

tunelů, kdy je pro jednotlivé kategorie tunelů uvedena vhodná koncepce větrání 

s podrobným rozvedením daných systémů. V závěru práce jsou popsány nejdůležitější 

technická zařízení pro odvod kouře a tepla z tunelu a je uveden postup návrhu systému 

větrání aplikovaný na fiktivní tunel. 
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2. REŠERŠE 

Problematika bezpečnosti provozu v silničních tunelech se stala významným 

celosvětovým tématem v důsledku tragických nehod, ke kterým došlo v minulosti. 

Pro zpracování této diplomové práce bylo využito především právních předpisů, norem 

a publikací, které stanovují požadavky na technologické vybavení tunelů ve vztahu 

k systému větrání tunelů a které se věnují vlastní aplikaci těchto požadavků. 

PŘIBYL, P., JANOTA, A., SPALEK, J. Analýza a řízení v dopravě: Tunely 

na pozemních komunikacích a železnici. 1. vydání. Praha: BEN - technická literatura, 

2008. 528 s. ISBN 978-80-7300-214-5. 

Kniha poskytuje komplexní zhodnocení bezpečnosti provozu v silničních 

a železničních tunelech. Z této publikace byla čerpána data především do kapitoly 

zabývající se významnými požáry v tunelech v minulých letech, které zapříčinily vývoj 

v oblasti požární bezpečnosti těchto staveb. Jsou zde podrobně analyzovány průběhy 

jednotlivých tragédií, obzvláště pak požár v tunelu Mont Blanc, v jehož důsledku došlo 

k vytvoření Evropské direktivy 54/2004ES o minimálních bezpečnostních požadavcích 

na tunely transevropské silniční sítě. 

ČSN 73 7507. Projektování tunelů pozemních komunikací. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

Norma ČSN 73 7507 je stěžejním dokumentem stanovující požadavky 

na technické vybavení tunelů pozemních komunikací. Na základě délky a intenzity 

dopravy rozděluje silniční tunely do jednotlivých kategorií, ze kterých je vycházeno 

při vybavování stavby silničních tunelů bezpečnostními technologiemi. 

Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací - Technické podmínky TP 98-Z1. 

Praha: Ministerstvo dopravy, 2010, 106 s. ISBN 80-239-0110-9.  

Technické podmínky TP 98-Z1 rozšiřují požadavky normy ČSN 73 7507 

na technické a technologické vybavení tunelů pozemních komunikací a jsou tedy nedílnou 

součástí zmíněné normy. Technologické vybavení tunelů je řešeno ve vztahu 
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k celkovému zajištění bezpečného průjezdu tunelem. Publikace komplexně shrnuje 

požadované bezpečnostní vybavení technickými prostředky. 

Metodický pokyn - Větrání silničních tunelů - Volba systému, navrhování, provoz 

a zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů. Praha: Ministerstvo dopravy, 

2013, 54 s. 

Metodický pokyn je zaměřen na samotný systém větrání silničních tunelů. 

Stanovuje postup pro aplikaci požadavků ČSN 73 7507 a TP 98-Z1, výběr vhodného 

konceptu větrání a návrh větracích zařízení. Dále je v dokumentu uveden popis funkčnosti 

větracích systémů, provozních stavů a řízení a jsou stanoveny požadavky na kontrolu 

jakosti a zkoušky na zabezpečení jejich dodržování.  

 

 

  



5 
 

3. HISTORIE POŽÁRŮ V TUNELECH 

Důležitým procesem vedoucím ke zvyšování bezpečnosti tunelů je analýza 

katastrof, které se staly v minulosti. Prvním větším zaznamenaným požárem tunelu byl 

v roce 1904 požár v tunelu St. Clair v USA, kde zahynuly čtyři osoby. Problematika 

bezpečnosti v tunelech se stala významným celoevropským tématem po závažných 

nehodách, ke kterým došlo v Evropě v letech 1996 - 2001. Jednalo se zejména o katastrofy 

v tunelech Mont Blanc, Tauern a požár v kabinové lanovce Kaprun, při kterých došlo 

k velkým ztrátám na lidských životech. Zmíněné události zásadním způsobem otevřely 

otázku požární bezpečnosti v tomto druhu staveb a staly se podnětem pro revizi evropské 

legislativy. 

Průběhy požárů v tunelech, ke kterým v minulosti došlo, poskytují cenné 

informace ohledně reálného chování požáru. Z těchto významných dat je nutné vycházet 

při vývoji požadavků na bezpečnostní systémy a provedení technických zařízení. 

Důležitým krokem je také nastavení optimálních procesních bezpečnostních opatření 

vedoucích k eliminaci příčin požáru, případně snížení pravděpodobnosti jejího vzniku 

do budoucna. Podstatnou je správná funkce požárního větrání, jehož nevhodné zajištění 

může vést k fatálním následkům.  

3.1 Eurotunel 

Eurotunel, též nazývaný anglickým názvem Channel Tunnel, je třítubusový 

železniční tunel pod průlivem La Manche, který spojuje anglické město Folkestone 

a francouzské město Calais. Do provozu byl uveden v roce 1996. Jedná se o jeden 

z nejdelších podmořských tunelů o celkové délce přes 50 km, z nichž 38 km vede 

pod mořem. Jediným delším podmořským železničním tunelem je tunel Seikan, 

nacházející se v Japonsku, který spojuje ostrovy Hokkaido a Honšu s celkovou délkou 

53,85 km a podmořskou částí dlouhou 23,3 km. Eurotunel tedy drží světové prvenství 

v délce části tunelu procházející pod hladinou moře [11]. 

Vnější tunelové trouby Eurotunelu mají jednokolejovou železniční trať a jsou 

od sebe vzdáleny 30 m, přičemž severní tunelová trouba slouží k přepravě z Velké Británie 
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do Francie a jižní pak v opačném směru. Mezi těmito tunely je umístěna třetí trouba, která 

slouží k evakuačním účelům a jako přístupová cesta pro záchranu osob a vedení zásahu 

v případě vzniku nehody. Tunelové trouby jsou propojeny každých 375 m. Vlaky v těchto 

tunelech přepravují mimo osob i osobní automobily, autobusy a těžké nákladní automobily 

[19]. 

Hned v prvním roce provozu, 18. listopadu 1996, došlo v jižní tunelové troubě 

k požáru, který se rozšířil od jednoho z přepravovaných nákladních automobilů. 

V okamžiku, kdy strojvedoucí dostal informaci o požáru od železničního řídícího střediska, 

jel vlak rychlostí 140 km·h-1 a byl přes 20 km od výjezdu z tunelu na francouzské straně. 

Po zastavení vlaku došlo k rychlému zakouření tunelu. To vedlo ke zhoršení orientace 

strojvedoucího a znesnadnění přistavení vlaku k nejbližšímu příčnému prostupu 

do evakuačního středového tunelu. Po dvaceti minutách byl železničním řídícím 

střediskem aktivovaný záložní ventilační systém, což zlepšilo strojvedoucímu orientaci 

v tunelu a mohlo tak dojít k zahájení evakuace cestujících. Z celkových 34 osob, které byly 

ve vlaku, muselo být 7 z nich na místě ošetřeno z důvodu nadýchání kouře, který po celou 

dobu pronikal do osobního vagónu. Požár způsobil poškození tunelu v délce přesahující 

2 km, značné poškození lokomotivy a vlakové soupravy, 10 převážených nákladních 

automobilů bylo zcela zničeno a dalších 5 bylo poškozeno jenom částečně [19]. 

Na základě tohoto požáru došlo ke zvýšení požární bezpečnosti provozu 

především v přijatých organizačních opatřeních, které zaváděly systematickou kontrolu 

přepravovaného nákladu, a byly nastaveny postupy pro jednotlivé scénáře mimořádných 

událostí. Tato konkrétní zkušenost s požárem vedla mimo jiné ke zvýšení viditelnosti 

značení v tunelu a k nastavení automatického spouštění záložní ventilace při zaznamenání 

požáru. Výše zmíněné tak poukazuje na skutečnost, že bezpečnost přepravy je stále 

vyvíjejícím se procesem, který je neustále revidován na základě nových technologií 

a zkušeností [19]. 

3.2 Mont Blanc Tunnel 

V roce 1965 byl do provozu uveden obousměrný tunel pod Alpami o celkové 

délce 11,6 km a spojující francouzské město Chamonix s italským údolím D´Aosta. 
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Do tragické události, která se udála 24. března 1999 a při které zahynulo 39 osob, projelo 

tímto tunelem přes 45 milionů vozidel, což poukazuje na fakt, o jak významnou dopravní 

tepnu jde [19]. 

Tunel byl vybudován o celkové šířce 8,6 m, kdy protisměrné jízdní pruhy mají 

3,5 m a po obou stranách je 0,8 m široký únikový chodník. Odvětrávání tunelu bylo 

zajištěno odvětrávacím koridorem umístěným pod vozovkou. Z důvodu efektivního 

odsávání výfukových plynů vozidel byly ventilační šachty umístěny na spodní straně 

tunelu vedle únikových chodníků.  Celkový počet zřízených bezpečnostních odstavných 

výklenků byl v době výstavby 36 a nacházely se ve vzájemných vzdálenostech do 500 m. 

Jelikož tento tunel leží na území dvou států, byla zřízena dvojí správa tunelu, což vedlo 

ke zvýšení stupně neurčitosti řízení. Správa tunelu byla rozdělena mezinárodní dohodou 

takto [19]: 

- odstavný výklenek č. 1 až č. 18 ležící na francouzském území podléhá francouzské 

správě 

- odstavný výklenek č. 19 až č. 24 ležící na francouzském území podléhá italské správě 

- odstavný výklenek č. 25 až č. 36 ležící na italském území podléhá italské správě  

K požáru došlo v místě odstavného výklenku č. 21, který se tedy nachází 

na francouzském území, ale podléhá již italské správě. Požár tunelu vznikl od belgického 

kamionu převážejícího mouku a margarín, který jel ve směru z Francie do Itálie. Ve chvíli, 

kdy bezpečnostní systém zaznamenal zvýšené znečištění vzduchu, italský operátor zvýšil 

výkon turbodmychadla, čímž byl zvýšen přívod čerstvého vzduchu z italské strany. Řidič 

kamionu při zpozorování kouře ve zpětném zrcátku zastavil v odstavném výklenku a nato 

došlo ihned k rozšíření požáru na celé vozidlo. Následně byl na italské i francouzské 

dispečinky ohlášen kouř zpozorovaný i jinými účastníky provozu. V té chvíli došlo 

k pochybení italského operátora, který spustil přívod čerstvého vzduchu ventilační šachtou 

pro odvod spalin a nastavil ventilaci na maximální výkon, což bylo v rozporu 

s bezpečnostními předpisy [19]. 

Požár měl za následek 39 obětí na životech převážně v důsledku udušení kouřem 

směrem k francouzské straně. Hlavním důvodem, proč došlo k tragédii takového rozsahu, 

byl nekoordinovaný postup italského a francouzského dispečinku, zejména ve vztahu 
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k odvětrávání kouře, kdy zásah italského operátora podpořil rychlost hoření a kouř byl 

rozptýlen po celém průřezu tunelu bez vytváření neutrální roviny. Vyšetřování požáru 

ukázalo, že duální systém řízení bezpečnosti v tunelu Mont Blanc vykazoval jen minimální 

technologické a organizační vazby. Hlavním opatřením plynoucím z této tragédie bylo 

zřízení jednotného řídícího centra ovládajícího veškeré bezpečnostní systémy. Dalším 

přijatým opatřením bylo mimo jiné vybudování systému efektivní evakuace ohrožených 

osob a nouzových úkrytů (viz Obr. 1), navýšení počtu zařízení pro odsávání kouře na 116 

a jejich umístění v horní poloze tunelu, či zřízení tepelných senzorů, které detekují přehřátí 

u kamionů před vjezdem do tunelu [1, 19]. 

 

Obr. 1: Řez tunelem Mont Blanc po provedených opatřeních k navýšení bezpečnosti [1]. 

K opětovnému otevření tunelu došlo po tříleté rekonstrukci, na kterou musely být 

vynaloženy nemalé finanční prostředky. Ještě větší ekonomické ztráty vznikly v důsledku 

vyřazení tunelu z provozu po dobu oprav. Nejen finanční ztráta, ale především vysoký 

počet obětí na lidských životech otevřel oči mnoha zodpovědným činitelům a ve svém 

důsledku vedla tato událost k vytvoření Evropské direktivy 54/2004ES o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 
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3.3 Tauern Tunnel 

Tauerský tunel leží na rakouské Taurské dálnici a je se svojí délkou 6,4 km 

jedním z nejdelších tunelů pod alpskými hřebeny. Tunel byl vybudován o celkové šířce 

9,5 m, kdy protisměrné jízdní pruhy mají 3,75 m a po obou stranách je 1 m široký únikový 

chodník. Odvětrávání tunelu bylo zajištěno podélnou ventilací rozdělenou do čtyř sekcí, 

kdy každá sekce zajišťovala přívod čerstvého vzduchu o objemu 190 m3·s-1. Odváděcí 

vzduchové otvory byly umístěny každých 6 m na stropě tunelu [10, 19]. 

Dne 29. května 1999 došlo v tomto tunelu k hromadné dopravní nehodě 

s následným požárem. K tragédii přispěl výjimečně hustý dopravní provoz, který vznikl 

vlivem hodinové uzavírky před vjezdem do tunelu kvůli jiné dopravní nehodě. 

Po zprůjezdnění komunikace došlo v tunelové troubě k hromadné dopravní nehodě, 

při které zemřelo 9 lidí v důsledku srážky vozidel a 4 lidé v důsledku následného požáru. 

Díky prodlevě mezi dopravní nehodou a vznikem požáru a správně fungující ventilaci 

nedošlo k velkému rozšíření požáru a dalším obětem na životech. Rovněž byla 

odvětráváním zajištěna dobrá viditelnost pod neutrální rovinou, což napomohlo 

záchranným složkám k účinnému zásahu [10, 19]. 

Požárem bylo zničeno 24 osobních a 16 nákladních vozidel a nepřetržitá 

rekonstrukce tunelu probíhala pět měsíců. Finanční měsíční ztráta na mýtném činila 

přibližně 6,5 milionů € [19]. 

3.4 Kaprun Tunnel 

Jednou z největších tragédií v tunelu byl požár rakouské tunelové železniční 

lanovky nad městem Kaprun. Tato obousměrná železnice o celkové délce 3,9 km vedla 

3,3 km dlouhým tunelem. Dne 11. listopadu 2000 vypukl v kabině lanovky požár, 

který si vyžádal 155 lidských životů [3]. 

Požár byl zapříčiněn výrobní vadou na elektrickém vyhřívání s následným 

zapálením unikajícího hořlavého hydraulického oleje na rozvodech lanovky vedoucích 

z kabiny řidiče. Po iniciaci došlo k rozsáhlejšímu porušení plastové trubky vedoucí 

hydraulický olej, což způsobilo zastavení lanovky po 600 m v tunelové troubě 
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a zablokování dveří. Vlivem komínového efektu v důsledku velkého sklonu (30°) tunelu 

došlo k rychlému rozvoji požáru v tunelové troubě, který byl charakteristický rapidním 

nárůstem teploty a rychlým šířením toxického kouře do vyšších poloh [2, 3]. 

Vysoký počet obětí, především udušených kouřem, byl způsoben tím, že většina 

osob přepravujících se lanovkou v panice zvolila směr úniku k hornímu konci tunelu, 

což se jim stalo osudným. Kouř usmrtil nejen osoby v požárem zasažené lanovce, 

ale i jednoho cestujícího a řidiče lanovky protijedoucí a tři zaměstnance horní stanice 

lanovky. Tato událost poukazuje na významnost úhlu sklonu tunelu jakožto faktoru 

majícího vliv na požární bezpečnost v tunelu [3]. 

3.5 Požáry v tunelech v České republice 

V České republice byla věnována velká pozornost bezpečnostním požadavkům 

na tunely již v 90. letech minulého století a oproti jiným evropským státům není počet 

ani délka provozovaných tunelů významná. V době, kdy vyšla Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely 

transevropské silniční sítě, byly požadavky na tunely v ČR přísnější, než požadovala tato 

evropská směrnice, tudíž nebylo nutné žádný z fungujících tunelů dodatečně dovybavovat 

bezpečnostními technologiemi. Ve srovnání s ostatními státy se míra požární bezpečnosti 

tunelů také odráží ve skutečnosti, že provozované tunely nejsou tak staré a jsou 

vybavovány nejmodernějšími technologiemi. V historii ČR nedošlo k tak tragickým 

událostem v tunelech jako jinde ve světě. 

Za posledních osm let došlo k osmi požárům vozidel v silničních tunelech 

(viz Tab. 1), jejichž rozsah ale nebyl nikterak závažný. Jedním s vážnějšími následky byl 

požár v Husovickém tunelu dne 29. 6. 2008, kdy v důsledku čelního střetu došlo k požáru 

dvou osobních automobilů. Příčinou dopravní nehody byla jízda v protisměru a při nehodě 

došlo k úmrtí jednoho z řidičů [12].   
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Tab. 1: Přehled požárů v tunelech v ČR [12, 17, 22]. 

Datum Tunel Zasažené vozidlo 

1. 2. 2007 Strahovský 1 osobní automobil 

29. 6. 2008 Husovický 2 osobní automobily 

5. 8. 2009 Strahovský 1 nákladní automobil 

29. 3. 2010 Strahovský 1 osobní automobil 

14. 6 2012 Husovický 1 osobní automobil 

13. 1. 2014 Lochkov 1 nákladní automobil 

20. 10. 2014 Strahovský 1 osobní automobil 

26. 10. 2014 Letenský 1 osobní automobil 

19. 8. 2015 Těšnovský 1 osobní automobil 

 

K největšímu požáru v tunelu v ČR došlo 13. ledna 2014 v tunelu Lochkov, 

který je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Tento dvoutubusový tunel o délce 1660 m 

a průměrnou intenzitou dopravy okolo 50000 vozidel za den s 30% podílem nákladních 

vozidel, je jednou z nejzatíženějších staveb v ČR. K požáru došlo v důsledku technické 

závady na nákladním vozidle, které zastavilo 500 m před výjezdem z pravého 

tubusu tunelu. Videodetekční systém zaznamenal stojící vozidlo a poté i výskyt kouře 

v tunelu. Následně byl dispečerem požár nahlášen na operační a informační středisko HZS 

hlavního města Prahy. Řidič nákladního automobilu kontaktoval dispečink tunelu z SOS 

skříně, nahlásil požár vozidla a byl dispečerem vyzván k opuštění tunelu. Krátce nato došlo 

k zaznamenání požáru čidlem elektrické požární signalizace a automaticky byla spuštěna 

havarijní sekvence. Do deseti minut se na místo zásahu dostavila první jednotka HZS, 

která provedla účinný hasební zásah z levého tubusu tunelu přes tunelovou propojku č. 5 

a lokalizovala požár [12]. 

Při následné analýze byl stanoven výkon požáru max. 5 MW, teplota u vozovky 

max. 1000 °C a teplota u vrcholu klenby tunelu max. 300 °C. Nízká teplota u vrcholu 

tunelu byla udržena díky správné funkci požárního větrání, kdy bylo v rychlém čase 

dosaženo požadované kritické rychlosti proudění vzduchu. Profesionálním postupem všech 

zúčastněných složek a bezchybnou funkcí bezpečnostního a technologického vybavení 
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tunelu vznikly minimální škody. Díky jejich rychlému odstranění mohl být tunel uveden 

do provozu po třech týdnech.  
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4. POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Nejen v důsledku zkušeností z tragických nehod v tunelech, ale také z důvodu 

velkého technologického pokroku v oblasti bezpečnostních zařízení se v průběhu 

uplynulých let vyvíjely požadavky k zajištění bezpečného provozu v tunelech. Tento vývoj 

byl zaznamenán i v souvislosti se systémem větrání tunelů, který tvoří jeden 

z nejvýznamnějších systémů zajišťujících požární bezpečnost v tunelu.  

Systém větrání tunelů, jeho navrhování, provoz a zabezpečení jakosti větracích 

systémů vychází v České republice z Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních 

požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů (dále jen NV 

č. 264/2009 Sb.) a ze znění normy ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních 

komunikací (dále jen ČSN 73 7507). NV č. 264/2009 Sb. přejímá základní požadavky 

na tunely ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 

o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě, 

ČSN 73 7507 pak stanovuje technické podmínky pro projektování tunelů. V důsledku 

požadavků této normy, vývoji nových technologií a zkušeností v oboru vyšly pod záštitou 

Ministerstva dopravy Technické podmínky TP 98-Z1 Technologické vybavení tunelů 

pozemních komunikací (dále jen TP 98-Z1), které jsou základem pro systémové sjednocení 

používaných technologií v tunelech v České republice. Větráním tunelů se v tomto 

dokumentu detailně zabývá kapitola V. V roce 2013 vydalo Ministerstvo dopravy 

k problematice větrání tunelů Metodický pokyn Větrání silničních tunelů - Volba systému, 

navrhování, provoz a zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů, 

který podrobně rozebírá aplikaci požadavků TP 98-Z1 v praxi. 

Obecně platí, že dobře nastavené právní předpisy a normové požadavky jsou 

základem k zajištění bezpečnosti občanů. U dopravního provozu v silničních tunelech, 

kde z charakteru stavby vyplývají specifická nebezpečí, jsou legislativní požadavky 

obzvláště významné. V České republice je dlouhodobě věnována této problematice značná 

pozornost, o čemž vypovídá skutečnost, že při vydání Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/54/ES nemusely být stávající tunely dodatečně vybavovány, jelikož 

bezpečnostní opatření splňovala požadavky směrnice. 
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4.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES  

Přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 

2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě 

předcházelo oznámení Evropské komise 12. září 2001 v bílé knize „Evropská dopravní 

politika do roku 2010: čas rozhodnutí“ o záměru stanovit jednotné minimální bezpečnostní 

požadavky na tunely náležející k transevropské silniční síti. V minulých letech došlo k řadě 

tragických událostí v tunelech, a proto je základním cílem přijaté směrnice zajištění 

bezpečné dopravy všem osobám a dopravcům využívající silniční síť, minimalizace rizika 

vzniku a následků tragických událostí a sjednocení bezpečnostních požadavků na tunely 

napříč všemi státy Evropy. 

Směrnice má 20 článků, ve kterých jsou stanoveny základní požadavky 

na bezpečnostní opatření, postup správních orgánů, správce tunelu, bezpečnostní techniky, 

inspekční orgány, provádění pravidelných prohlídek, vedení a předávání zpráv o požárech 

a nehodách, vypracování metodiky pro analýzu rizika a další. Dále obsahuje 3 přílohy, 

které mohou být průběžně přizpůsobovány technickému pokroku [23]:  

 Příloha I. - Bezpečnostní opatření 

 Příloha II. - Schválení projektu, bezpečnostní dokumentace tunelu, uvedení 

tunelu do provozu, úpravy a pravidelná cvičení 

 Příloha III. - Dopravní značení tunelu  

Příloha I. zabývající se bezpečnostními opatřeními stanovuje, jaké parametry musí 

být brány v potaz při volbě vhodného zabezpečení tunelu. Hlavními faktory jsou délka 

tunelu a počet tunelových trub a jízdních pruhů. Dalšími stanovenými parametry je pak 

geometrie průřezu tunelu, vertikální a horizontální trasování a typ konstrukce tunelu. 

Na bezpečnostní opatření má vliv také fakt, zda jde o tunel jednosměrný nebo obousměrný. 

Z pohledu vytíženosti tunelu pak při volbě zabezpečení tunelu hraje roli intenzita dopravy 

v jedné tunelové troubě či riziko dopravní kongesce (ať už v průběhu dne či sezóny). 

Samotná kongesce pak značně ovlivňuje i účinnost systému větrání, kdy stojící vozidla 

blokují značnou část průřezu tunelu, což snižuje efektivnost odvětrávání zejména 

u podélného systému větrání. Na základě těchto faktorů musí být zvolena efektivní doba 
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pro přístup záchranných složek. Bezpečnostní opatření tunelu ovlivňuje také přítomnost 

a podíl těžkých nákladních vozidel a případně typ přepravy nebezpečných nákladů. Brána 

v potaz musí být i charakteristika přístupových komunikací, šířka jízdních pruhů, 

rychlostní omezení a v neposlední řadě také geografické a meteorologické podmínky [23].     

Dále jsou v Příloze I. stanoveny minimální požadavky na jednotlivé bezpečnostní 

systémy (viz Tab. 2), přičemž z těchto požadavků přímo vychází znění Nařízení vlády 

č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší 

než 500 metrů. 

Tab. 2: Minimální požadavky na větrání tunelů [upraveno dle 23]. 

Minimální 

požadavky 

Provoz ≤2000 

vozidel 

v jednom 

jízdním pruhu 

o délce ≤1000 m 

Provoz >2000 vozidel v jednom jízdním pruhu 

o délce 500-

1000 m 

o délce 1000-3000 

m 

o délce >3000 m 

Mechanické 

větrání 

nepovinné nepovinné povinné povinné 

Zvláštní 

opatření pro 

příčnou 

nebo 

polopříčnou 

ventilaci 

nepovinné nepovinné nepovinné povinné 

v obousměrných 

tunelech, kde je 

řídící centrum 

 

4.2 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. 

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

pozemních komunikací delší než 500 metrů bylo vydáno v souladu s požadavky Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Dokument zavádí 

bezpečnostní požadavky na tunely společně se zezávazněním požadavků ČSN 73 7507. 

V případě použití odlišného postupu, než uvádí ČSN 73 7507, musí být vypracováno 

stanovisko autorizovaného inženýra, které prokáže, že nedodržením technických podmínek 
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normy nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu, bezpečné evakuace v případě požáru 

a účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Dále jsou zde stanoveny 

požadavky na formu a obsahové náležitosti bezpečnostní dokumentace a zprávy 

o mimořádných událostech v tunelu. Zároveň je v dokumentu vymezena činnost 

pověřených osob při koordinaci opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti provozu tunelu 

a požadavky na její odbornou kvalifikaci a praxi [15]. 

Minimální bezpečnostní požadavky na větrání tunelů jsou uvedené v Příloze č. 1 

bodu 9 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. Pro větrání tunelů stanovuje následující 

požadavky [15]: 

„9.1. Návrh, konstrukce a provoz systému větrání musí zohledňovat 

a) omezení znečišťujících látek, které jsou emitovány silničními vozidly za běžného 

provozu a v dopravní špičce, 

b) omezení znečišťujících látek, které jsou emitovány silničními vozidly 

při zastavení provozu v důsledku mimořádné události nebo nehody, 

c) kontrolu tepla a kouře v případě požáru. 

9.2. Nucený větrací systém musí být zaveden ve všech tunelech delších než 1000 

metrů a s intenzitou dopravy vyšší než 2000 vozidel za den v jednom jízdním pruhu. 

9.3. V tunelech s obousměrným provozem nebo jednosměrným provozem 

s dopravními kongescemi lze povolit podélné větrání jen za předpokladu, že analýza rizik 

prokazuje přípustnost tohoto větrání, nebo jsou přijata zvláštní opatření jako vhodné řízení 

dopravy, zkrácení vzdálenosti k nouzovým východům nebo pravidelné rozmístění zařízení 

k odsávání kouře. 

9.4. V tunelech, kde je nucený systém větrání nezbytný a podélné větrání podle 

odstavce 9.3. není povoleno, se musí užít příčné nebo polopříčné větrací systémy. 

V případě požáru musí být tyto systémy schopné odsávat kouř. 
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9.5. Pro tunely s obousměrným provozem, s intenzitou dopravy nad 2000 vozidel 

za den v jednom jízdním pruhu, o délce více než 3000 metrů, které jsou vybavené řídicím 

centrem a podélným nebo příčným větráním, musí být ve vztahu k větrání přijata tato 

opatření: 

a) jsou instalovány vzduchové a kouřové klapky, které mohou působit samostatně 

nebo ve skupině, 

b) podélná rychlost vzduchu je trvale kontrolována a řízení větracího systému 

(klapky, ventilátory atd.) je odpovídajícím způsobem regulováno.“ 

Dále z požadavků Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. vyplývají vzájemné 

provázanosti jednotlivých bezpečnostních celků. V případě, že je na základě analýzy rizik, 

včetně analýzy tvorby a rychlosti šíření kouře, prokázáno, že bezpečnostní opatření 

a systém větrání nepostačuje pro zajištění bezpečnosti uživatelů komunikace, musí být 

vybudovány nouzové východy. V případě, že se provoz nuceného odvětrávání kouře liší 

od automatického provozu odvětrávání znečišťujících látek a tunel není vybaven řídícím 

centrem, musí být instalovány automatické systémy zjišťování požáru [15]. 

4.3 ČSN 73 7507  

První normou, která se detailně věnovala projektování tunelů v České republice, 

byla norma ČSN 73 7507 Projektovanie tunelov na cestných komunikáciach vydaná v roce 

1994. Za uplynulých dvacet let bylo znění této normy vlivem technologického vývoje 

a nově získaných poznatků několikrát aktualizováno. Od 1. 1. 2014 je v platnosti 

nejnovější verze ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací, jejíž znění bylo 

doplněno a uvedeno do souladu s požadavky ostatních revidovaných norem, které se 

zabývají dopravou na pozemních komunikacích nebo s ní souvisejí [7]. 

Norma ustanovuje požadavky na projektování tunelů pozemních komunikací. 

Především jde o obsahové náležitosti projektové dokumentace, prostorové uspořádání, 

konstrukční provedení, technologické vybavení nových a rekonstruovaných tunelů 

či bezpečnostní úpravy tunelu, které zajišťují nejen bezpečný provoz, ale i požární 
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bezpečnost. Tyto požadavky jsou v normě řazeny do logických celků a shrnuje je 

13 kapitol.  

Systém větrání se navrhuje jak pro účely provozního větrání, tak i pro větrání 

požární.  Větrání tunelů při běžném provozu musí zajišťovat dodržení koncentračních 

limitů škodlivin a opacity uvnitř tunelu a zároveň stanovených imisních limitů 

odcházejících do vnějšího prostředí. Při požárním větrání je hlavním cílem odvést kouř 

a teplo z tunelu, aby byla umožněna evakuace osob z tunelu, bezpečný a účinný zásah 

složek integrovaného záchranného systému a dostatečná ochrana stavby a vybavení [7]. 

Požadavky na zřízení mechanického systému větrání plyne ze zařazení tunelu 

do kategorie, která je dána podle délky tunelu a intenzity dopravy na jeden jízdní pruh. 

Požadavkům na větrání tunelů a jejich aplikacím se detailně věnují technické podmínky 

a metodické pokyny. 

4.4 ČSN EN 12101 

Na odvětrávání tunelů se podílí celá řada technických zařízení. Aby bylo 

dosaženo jednotné bezpečnostní koncepce, bylo nutné pro používaná zařízení stanovit 

normové požadavky na technické provedení, instalace, používání, zkoušení, značení, 

zásobování energií aj. Těmto požadavkům na zařízení pro usměrňování pohybu kouře 

a tepla se věnuje řada norem ČSN EN 12101-x, která obsahuje 10 následujících částí [8]: 

 Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany 

 Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře 

a tepla 

 Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 

 Část 4: Odtahové zařízení pro odvod kouře a tepla – Sestavy 

 Část 5: Navrhování a výpočet zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním 

 Část 6: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře pracující na principu rozdílu 

tlaků – Sestavy 

 Část 7: Technické podmínky pro potrubí pro odvod kouře 

 Část 8: Technické podmínky pro kouřové klapky 
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 Část 9: Technické podmínky pro ovládací panely 

 Část 10: Zásobování energií 

Jde o harmonizované normy, které plně přejímají požadavky norem Evropské 

unie a stanovují požadavky na technická zařízení sloužící k odvětrávání tepla a kouře. 

Jejich uvedení do praxe vedlo k zaručení požadovaného, kvalitního provedení používaných 

prvků a přispělo k navýšení bezpečnosti a sjednocení regulí k odvětrávání objektů. 

Pro předkládanou diplomovou práci jsou stěžejní Části 3 a 8, kde jsou stanoveny 

požadavky na ventilátory a klapky. Jejich obsah je detailněji řešen v kapitole 7. 

4.5 TP 98-Z1 

Technické podmínky TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních 

komunikací vydané v roce 2004 vyšly v souladu s požadavky Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních 

požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Současné znění pak vzniklo na základě 

původních technických podmínek TP 98 z roku 1997 a bylo aktualizováno změnou Z1 

v roce 2010. 

Vydání aktuální verze zařazuje do svého znění nově získané poznatky 

a zohledňuje technický a technologický vývoj zejména s ohledem na požadavky 

na bezpečnost a řídicí systémy v důsledku tragických nehod v alpských tunelech. Oproti 

ČSN 73 7507 je TP 98-Z1 podrobněji zaměřena na technické a technologické vybavení 

tunelů a je tedy nutným doplňkem k této normě. Technologické vybavení tunelů je řešeno 

ve vztahu k celkovému zajištění bezpečného průjezdu tunelem a jde tedy o komplexní 

bezpečnostní vybavení technickými prostředky. Jednotlivé kapitoly TP 98-Z1 se zabývají 

technologickými celky, které se vzájemně ovlivňují [25]: 

 dopravní systém 

 osvětlení tunelu 

 větrání tunelu 

 bezpečnostní vybavení a bezpečnostní stavební úpravy 
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 spojovací a dorozumívací zařízení 

 požární zabezpečení 

 systém videodohledu 

 řídicí systém tunelu 

 zásobování elektrickou energií 

4.6 Metodický pokyn  

Metodický pokyn Větrání silničních tunelů - Volba systému, navrhování, provoz 

a zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů vydalo Ministerstvo dopravy 

v 2013. Jde o dokument doplňující TP 98-Z1 zaměřený na aplikaci požadavků, které 

nejsou v TP 98-Z1 řešeny. Především jde o výběr vhodného konceptu větrání a návrh 

a výpočet větracích zařízení. Dále je zde uveden popis funkčnosti větracích systémů, 

provozních stavů a řízení a stanovuje požadavky na kontrolu jakosti a zkoušky 

na zabezpečení jejich dodržování.  

Metodický pokyn dále stanovuje postup provedení analýzy rizika vycházející 

z požáru v tunelu, která tvoří podstatnou část celkové analýzy rizik a je základem 

pro zvolení optimálního konceptu větrání. 

4.6.1 Analýza rizika vycházející z požáru v tunelu 

Pro zvolení vhodného konceptu a systému větrání tunelů se zpracovává analýza 

rizika pro požár v tunelu. Zabývá se možnými scénáři mimořádných událostí, které mohou 

způsobit největší rozsah vzniklých škod. Tyto scénáře jsou definovány kombinací 

následujících parametrů [13]: 

 stav provozu 

 počet zasažených osob 

 vnější meteorologické podmínky 

 typ a výkon požáru 
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 koncept větrání 

 počet a vzájemné vzdálenosti únikových cest 

 časové prodlevy (doba do detekce, doba náběhu zařízení atd.) 

 zásah složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) 

Riziko mimořádné události je definováno jako pravděpodobnost vzniku 

mimořádné události násobená možným rozsahem škod pro daný scénář. Pravděpodobnosti 

vzniku jednotlivých scénářů se určí na základě statistických dat událostí z minulosti. 

Pro určení možného rozsahu škod se vychází z dynamických modelů požárního větrání, 

šíření kouře a evakuace osob, které musejí být ověřeny naměřenými hodnotami z průběhu 

požárních zkoušek a z poznatků získaných z reálných požárů tunelů v minulosti [13]. 

Provedená analýza požárního větrání poskytuje ke každému scénáři a navrženému 

konceptu informace o možném místě, kde by mohly být osoby zasaženy, o možnostech 

rozšíření kouře do doby detekce či o vlivu požárního větrání na šíření kouře. Na základě 

těchto informací jsou stanoveny možné počty obětí s ohledem na dobu expozice kouři 

a rychlost evakuace. Součástí navržených konceptů je i předpoklad možných finančních 

škod včetně nákladů na znovuuvedení místa do provozu [13].  

Analýzou požárního větrání, která je dílčí částí analýzy rizik, je možné 

pro jednotlivé navržené varianty odvětrání vyčíslit náklady na investice, provoz a údržbu 

ve vztahu k zachráněným lidským životům. Tento postup napomáhá zvolit nejvhodnější 

koncept a systém větrání tunelů [13]. 

4.7 Další požadavky na tunely 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí stanovuje limitní koncentrace kyslíku a škodlivin 
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v podzemních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat osoby. Tyto hodnoty 

nesmí být překročeny v době výstavby tunelu, ani při samotném provozu stavby. 

V souvislosti se složením ovzduší v tunelu tato vyhláška stanovuje požadavky na větrání 

tunelů a na postupy při překročení sledovaných limitů.  

Ovzduší v podzemních dílech, ve kterých se vyskytují nebo mohou vyskytovat 

osoby, musí dle tohoto dokumentu obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a dále 

nesmí být překročeny koncentrace škodlivin uvedené v Tab. 3 [28]: 

Tab. 3: Limitní koncentrace škodlivin v tunelu [28]. 

Oxid uhelnatý - CO 0,003 % 

Oxid uhličitý - CO2 1,0 % 

Oxidy dusíku - NO + NO2 0,00076 % 

Sirovodík - H2S 0,00072 % 

  

Pokud dojde k překročení těchto limitů, jiných hořlavých plynů nebo jiných 

škodlivin, které jsou určeny zákonem č. 20/1978 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů a směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978 Sb. Hygienické 

předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, musí být provoz 

v podzemních dílech zastaven [28]. 

TP 154 

Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací - Technické podmínky 

TP 154 (dále jen TP 154) byly vydány Ministerstvem dopravy v roce 2009. V dokumentu 

je zpracováno provozování tunelu ve vztahu k minimalizaci provozních nákladů, stanovení 

požadavků na servis, prohlídky, revize a kontroly provozuschopnosti technologických 

prvků. Dále jsou zde mimo jiné stanoveny požadavky na vedení provozní a správní 

dokumentace, opatření při omezení dopravy v tunelech a uzavírkách a postupy pro sběr 

a vyhodnocování dopravních a technologických dat [18]. 
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Výše zmíněné požadavky jsou řešeny i ve vztahu k větracímu systému. 

TP 154 stanovují požadavky na grafické provedení schématu větrání v dokumentaci tunelu, 

provádění prohlídek a kontrol požárního větrání a jednotlivých technických prvků 

zajišťujících výměnu vzduchu v tunelu. Příloha A tohoto dokumentu uvádí postupy 

pro sběr dat o větrání a měření koncentrací škodlivin a následnou analýzu a uchování 

získaných informací [18].  
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5. TUNELY 

Tunely jsou objekty spadající do kategorie zvláštního druhu dopravních staveb, 

podobně jako mosty, nadjezdy či podjezdy. Platí pro ně jednak běžné dopravní předpisy 

pro komunikace, ale také konkrétní opatření dle charakteru dopravní stavby. Tyto druhy 

dopravních staveb vyžadují vyšší investiční a provozní náklady a v případě tunelů je 

vysoká pozornost věnována především bezpečnosti. Při plánování stavby je tedy nutné 

hledat optimální řešení z hlediska bezpečnosti a ekonomiky se zvážením možných dopadů, 

ať už environmentálních, sociálních a dalších. 

Tunely se dělí podle mnoha různých parametrů. Jedná se například o rozdělení 

podle způsobu výstavby, druhu provozu, jejich délky či dle geografického umístění. 

Následující část je zaměřena především na kritéria, která přímo souvisí s větracím 

systémem.  

Pro výběr vhodného systému větrání je nutné posoudit řadu okolností. 

Rozhodujícími faktory pro volbu větracího systému je to, zda jde o tunel jednosměrný 

nebo obousměrný, a také jeho umístění, tedy zda jde o tunel městský, dálniční či silniční. 

Roli hraje jeho možný sklon, intenzita provozu, podíl těžkých nákladních vozidel, 

pravděpodobnost vzniku kongesce či umožnění přepravy nebezpečných látek tunelem. 

Zohlednit se také musí místní požadavky na životní prostředí, kdy lze zvážit možnost 

vypouštění znečištěného vzduchu portálem nebo cílený odvod emisí mimo obydlené 

oblasti, s případnou filtrací škodlivin. Výběr systému větrání může být dále ovlivněn 

zvláštními požadavky provozovatele nebo dotčených orgánů a v neposlední řadě také 

místními meteorologickými podmínkami (vítr, teplota, tlak na portály tunelu aj.). 

Dokumentaci stavebního řešení vzduchotechnických kanálů a umístění ventilátorů v tunelu 

schvaluje ověřený odborník na aerodynamiku [14]. 

Na základě výše uvedeného zvolený větrací systém ovlivňuje řadu dalších faktorů, 

které s projektem tunelu úzce souvisí. Jde například o strojovny, otvory pro přívod a odvod 

vzduchu na povrchu, příčný řez, únikové cesty, elektrický příkon silového napájení aj. 

[14]. 
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5.1 Kategorie tunelů 

Při stanovení bezpečnostních opatření v tunelech se vychází z dlouhodobých 

statistických údajů, kdy se sleduje počet dopravních nehod na počet vozidel a ujetou 

vzdálenost v tunelu. Na základě délky tunelu a intenzity dopravy na jeden jízdní pruh a den 

jsou tunely rozděleny dle normy ČSN 73 7507 do následujících kategorií: 

 kategorie TA 

 kategorie TB 

 kategorie TC-H 

 kategorie TC 

 kategorie TD-H 

 kategorie TD 

Na základě kategorizace tunelu (viz Obr. 2) byly vytvořeny požadavky 

na technologické provedení a vybavení tunelů, čímž je zajištěn přibližně stejný stupeň 

bezpečnosti pro všechny kategorie tunelů. Systém větrání tunelů je jednou z částí 

bezpečnostního vybavení řešeného normou ČSN 73 7507, kde se požadavek na instalaci 

mechanického větracího zařízení odvíjí právě od zařazení do jedné z kategorií tunelů 

a analýzy rizika vycházející z požáru (viz Kap. 4.6.1) [7]. 
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Obr. 2: Rozdělení tunelů do kategorií podle délky a intenzity provozu [upraveno dle 7]. 

Kategorie tunelu je určována dle intenzity dopravy, která je dána ročním 

průměrem denní intenzity ekvivalentních vozidel. Pro zohlednění dopravní skladby se 

přepočítávají jednotlivé druhy vozidel na ekvivalentní vozidla podle koeficientů 

uvedených v Tab. 4. Na ose grafu Obr. 2 je pak tato hodnota intenzity dopravy zanesena 

v logaritmickém měřítku, stejně jako hodnota délky tunelu [25]. 

Tab. 4: Převodní koeficienty na ekvivalentní vozidla [25]. 

Osobní automobil 1,0 

Motocykl 0,5 

Nákladní automobil, autobus 1,7 

Přívěsy a návěsové soupravy 2,5 
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Ze zařazení do kategorie podle intenzity dopravy a délky tunelu pak vyplývají 

požadavky na větrací systém. V tunelech kategorie TD, TD-H, a TC není nutné instalovat 

mechanické větrací zařízení. U tunelů kategorie TC-H je nutné instalovat mechanické 

větrací zařízení, pokud analýza rizika vycházející z požáru v tunelu (viz Kap. 4.6.1) 

prokáže jeho nezbytnost. V případě tunelů kategorie TB a TA s dopravní intenzitou méně 

než 2000 vozidel za den na jeden jízdní pruh nebo s délkou tunelu méně než 1000 m, je 

nutné analýzou rizika vycházející z požáru v tunelu nebo analýzou větrání za normálního 

provozu (viz Kap. 5.2.1) prokázat jeho nezbytnost. V opačném případě je vždy nutné 

instalovat mechanické větrací zařízení [15, 25]. 

Rozdělení tunelů, které nejvíce ovlivňuje volbu systému větrání, vychází 

z charakteristiky provozu a pravděpodobnosti vzniku kongesce. Dle tohoto dělení 

rozlišujeme kategorie T1, T2 a T3 (viz Tab. 5). Na základě zařazení do těchto kategorií 

se volí nejvhodnější koncept a systém větrání tunelu. 

Tab. 5: Kategorie tunelů podle charakteristiky provozu a pravděpodobnosti vzniku 

kongesce [13]. 

Kategorie Charakteristika provozu 

T1 Jednosměrný provoz a malá pravděpodobnost vzniku kongesce 

T2 Jednosměrný provoz a velká pravděpodobnost vzniku kongesce 

T3 Obousměrný 

 

5.2 Provozní stavy 

Funkce a cíle větrání se mění podle režimu, v kterém se tunel vyskytuje. U větrání 

rozlišujeme tři směrodatné stavy, které stanovují jednotlivé koncepty větrání, 

a to pro normální provoz, údržbu tunelu a požární větrání. 

5.2.1 Normální provoz   

Při normálním provozu je tunel otevřen pro silniční dopravu a osoby se v tělese 

tunelu zdržují pouze po dobu průjezdu. Cílem větracích zařízení ve stavu normálního 
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provozu je dodržení přípustných mezních hodnot škodlivin a zajištění viditelnosti v tunelu 

vedoucí k bezpečnému dopravnímu provozu, což vyžaduje dostatečný přívod čerstvého 

vzduchu. Dále je při odvětrávání nutno dodržovat mezní hodnoty emisí v okolí tunelu 

pomocí vhodného ředění v atmosféře, případně filtrování odváděného vzduchu.  

Pro dimenzování větrání za normálního provozu se vychází z potřeby čerstvého 

vzduchu ke snížení opacity v prostoru tunelu. Opacita je sledovaný parametr, který udává 

optickou hustotu emisí. Tato hodnota je stanovena dle stavu dopravy v tunelu podle 

rychlosti projíždějících vozidel a možné pravděpodobnosti vzniku kongesce v tunelu. 

Množství potřebného čerstvého vzduchu v závislosti na opacitě se stanovuje v případě, kdy 

je požadováno vypracování analýzy větrání za normálního provozu. Tento výpočet je 

uveden v publikaci Road tunnels: vehicle emissions and air demand for ventilation [20]. 

Při normálním provozu je dále nutné posoudit množství odváděných emisí 

z tunelu do životního prostředí. Vychází se zde ze studie Environmental Impact 

Assessment (Vyhodnocení vlivu na životní prostředí; dále jen EIA), která hodnotí vliv 

staveb a jejich provoz na životní prostředí a mimo jiné stanovuje i limitní koncentrace 

škodlivin. V České republice vycházejí požadavky na stavby ve vztahu k životnímu 

prostředí ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Pokud je emisní studií EIA 

vyhodnoceno nepřiměřené zatížení životního prostředí u výstupu z portálu tunelu, je nutné 

zřídit odsávání a vypouštění škodlivin prostřednictvím komínu, případně zajištění filtrace 

odváděného vzduchu [13, 29]. 

5.2.2 Údržba 

V režimu údržby je tunel částečně nebo zcela uzavřen pro dopravu. Osoby se 

mohou v tělese tunelu zdržovat delší dobu, proto je vyžadováno dodržení přípustných 

mezních hodnot škodlivin pro dlouhodobé expozice pomocí dostatečného přívodu 

čerstvého vzduchu, případně omezením nebo řízením dopravy. Provoz větracího systému 

je při tomto provozním stavu ovládán manuálně s ohledem na nepřekročení limitních 

koncentrací škodlivin na pracovišti. 
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5.2.3 Požární větrání 

Pokud dojde v tunelu k mimořádné události, která vyžaduje spuštění požárního 

větrání, je tunel zcela uzavřen pro dopravu a osoby vyskytující se v tunelu musí mít 

možnost v co nejkratší době opustit tunel. Cílem požárního větrání je zabránit šíření kouře 

do přístupových a únikových cest, což umožní sebezáchranu osobám v tunelu a jednotkám 

IZS přístupu k místu mimořádné události. Správná volba koncepce požárního větrání 

má zásadní vliv na zajištění bezpečnosti v tunelu.  Základní požadavky na požární větrání 

podle charakteru provozu a konceptu požárního větrání jsou uvedeny v Tab. 6 a Tab. 7. 

Tab. 6: Základní požadavky na požární větrání pro jednosměrný provoz [7]. 

Charakteristika 

provozu 

Plynulý 

provoz bez 

kongescí 

Plynulý provoz 

bez kongescí 

Provoz 

s pravděpodobností 

vzniku kongesce 

Provoz 

s pravděpodobností 

vzniku kongesce 

Koncepce 

požárního 

větrání 

Přirozené 

větrání 
Podélné větrání 

Podélné větrání 

s regulací rychlosti 

proudění 

Příčné odsávání 

kouře s regulací 

rychlosti podélného 

proudění 

Způsoby větrání 

v zasažené 

troubě 

při požáru 

během úniku 

osob 

- 

Větrání se spouští 

s pevným 

nastavením 

dle směru jízdy 

v zasažené 

tunelové troubě, 

cílem je dosažení 

minimálně 

vypočtené kritické 

rychlosti proudění 

Regulace 

na požadovanou 

hodnotu nízké rychlosti 

proudění v tunelové 

troubě1) 

Regulace 

na požadovanou 

hodnotu rychlosti 

proudění v tunelové 

troubě na místě 

požáru 

Způsob větrání 

v zasažené 

tunelové troubě 

při požáru 

během záchrany 

- 
Stejné jako ve fázi 

evakuace 

Doporučuje se stejné jako ve fázi evakuace; 

v případě požadavku lze spustit podélné větrání 

na rychlost proudění větší než kritickou rychlost 

Cíle požárního 

větrání 

v zasažené 

tunelové troubě 

během záchrany 

Nerušit 

přirozené 

proudění 

vzduchu 

v tunelové 

troubě 

Vytlačit kouř 

ve směru jízdy 

vozidel; zabránit 

šíření kouře proti 

směru jízdy 

vozidel 

Zabránit otočení směru 

proudění; Snížit 

případnou vysokou 

rychlost podélného 

proudění; podpořit 

možnou stratifikaci 

kouře 

Omezení délky 

zakouřené zóny 

v tunelové troubě; 

Odvod kouře 

z tunelové trouby 

nejblíž k místu 

požáru 

Cíle požárního 

větrání 

v nezasažené 

tunelové troubě 

- Zabránit šíření kouře do nezasažené trouby přes propojky a portály 

Metody pro 

dosažení cílů 

větrání 

v nezasažené 

tunelové troubě 

- 

Vytvořit přetlak proti zasažené tunelové troubě; nastavit směr větrání 

shodný se zasaženou tunelovou troubou (v nezasažené troubě proti 

směru jízdy) 

1) Nízká rychlost proudění při podélném větrání je rovna 1,2 m·s-1 +/- 0,2 m·s-1 
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Tab. 7: Základní požadavky na požární větrání pro obousměrný provoz [7]. 

Charakteristika 

provozu 
Obousměrný provoz 

Koncepce 

požárního 

větrání 

Přirozené 

větrání 

Podélné větrání 

s regulací rychlosti 

proudění 

Příčné odsávání 

kouře s regulací 

rychlosti podélného 

proudění 

Způsoby větrání 

v zasažené 

troubě 

při požáru 

během úniku 

osob 

- 

Regulace 

na požadovanou 

hodnotu nízké rychlosti 

proudění v tunelové 

troubě1) 

Regulace 

na požadovanou 

hodnotu rychlosti 

proudění v tunelové 

troubě na místě 

požáru 

Způsob větrání 

v zasažené 

tunelové troubě 

při požáru 

během záchrany 

- 

Doporučuje se stejné jako ve fázi evakuace; 

v případě požadavku lze spustit podélné větrání 

na rychlost proudění větší než kritickou rychlost 

Cíle požárního 

větrání 

v zasažené 

tunelové troubě 

během záchrany 

Nerušit 

přirozené 

proudění 

vzduchu 

v tunelové 

troubě 

Zabránit otočení směru 

proudění; Snížit 

případnou vysokou 

rychlost podélného 

proudění; podpořit 

možnou stratifikaci 

kouře 

Omezení délky 

zakouřené zóny 

v tunelové troubě; 

Odvod kouře 

z tunelové trouby 

nejblíž k místu 

požáru 
1) Nízká rychlost proudění při podélném větrání je rovna 1,2 m·s-1 +/- 0,2 m·s-1 

 

Správná funkce požárního větrání zajišťuje zabránění rozšíření zplodin hoření 

do celého průřezu tunelu a vytvoření dostatečného prostoru pod neutrální rovinou. Tím se 

vytvoří podmínky pro evakuaci osob a účinný zásah složek IZS. Dalšími neméně 

důležitými úkoly větrání je minimalizovat možné škody na tunelu a technických zařízeních 

odváděním tepla a kouře z prostoru a snižovat riziko rozšíření požáru [3, 4]. 

5.3 Koncepty požárního větrání 

Podle charakteristiky provozu a pravděpodobnosti vzniku kongesce v tunelu jsou 

pro kategorie tunelů T1-T3 přiřazeny koncepty požárního větrání označované PV_0, 

PV_A, PV_B a PV_C. Vhodné použití těchto konceptů požárního větrání je uvedeno 

v Tab. 8 společně s vyžadovanou rychlostí proudění vzduchu v tubusu při požáru. 
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Tab. 8: Koncepty požárního větrání [13]. 

Koncept požárního 

větrání 
Vhodné použití pro tunely Rychlost proudění 

PV_0: Přirozené větrání 

Krátké tunely, kategorie T1 

při mimořádném 

obousměrném provozu 

Přirozené větrání 

PV_A: Podélné větrání 

s pevným nastavením 
Kategorie T1 

Mezi kritickou rychlostí a 

10 m·s-1 

PV_B: Podélné větrání 

s regulací proudění na 

definovanou hodnotu 

Kategorie T2, T3; 

Kategorie T1, když není 

přípustný koncept PV_A 

T1, T2 = kritická rychlost; 

T3 a T2 při kongesci = 

1,2 m·s-1 

PV_C: Příčné odsávání 

kouře 

Kategorie T2, T3, když 

není přípustný koncept 

PV_B 

Regulace podélné rychlosti 

na symetrické proudění 

k místu odsávání 

 

Větrací zařízení dimenzované dle konceptů požárního větrání je u tunelů T1 

s délkou do 5000 m a u tunelů T2 a T3 do 2000 m dostatečné i pro větrání za normálního 

provozu. U těchto tunelů není nutné zpracování analýzy větrání za normálního provozu. 

Pro ostatní tunely je doporučeno vypočítat požadavek čerstvého vzduchu a přirozené 

větrání ke správnému posouzení účinku větracího zařízení při normálním provozu 

(viz Kap. 5.2.1) [13]. 
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6. VĚTRÁNÍ TUNELŮ 

Větráním tunelů rozumíme cílené zásobování těchto podzemních liniových staveb 

čerstvým vzduchem z přízemního obalu zemské atmosféry. Silniční tunely jsou vybaveny 

větracími systémy nejen z důvodu zabránění akumulace zplodin výfukových plynů, 

ale především k zajištění vhodného větrání při požárech v tunelu. Systém větrání proto 

musí být navrhnut tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění objemového průtoku 

vzduchu, který je potřebný pro dýchání osob vyskytujících se v tunelu a ke správnému 

chodu zážehových a vznětových motorů. Hlavním účelem větrání za normálního provozu 

je ředění vzduchu na zdraví neškodlivou úroveň, obzvláště pak zplodin výfukových plynů 

spalovacích motorů a dále pak exhalovaných plynů z pohoří a prachových částic 

obsažených ve vzduchu. Samostatnou problematikou je zajištění bezpečnosti 

při mimořádných událostech, jako je požár, kdy je cílem větracího systému regulace šíření 

tepla a kouře. 

Klíčovým krokem k dosažení těchto cílů je volba vhodného systému větrání. 

Podle způsobu přivádění čerstvého vzduchu a odvodu znečištěného vzduchu z tunelu 

rozlišujeme systém větrání na podélný, příčný a polopříčný, který je kombinací 

předchozích dvou systémů [26].  

6.1 Podélné větrání 

Podélné větrání zajišťuje větrání tunelu rovnoběžně s osou tunelu ve směru 

dopravy, kdy z jedné strany tunelu je portálem čerstvý vzduch přiváděn a na straně druhé 

jsou emise vypouštěny přes portál do atmosféry. Jedná se o nejjednodušší způsob 

odvětrávání. Při průběžném podélném větrání se však s rostoucí délkou tunelu zvětšuje 

koncentrace škodlivin ve směru dopravy. Podélné větrání může být provedeno i s přidáním 

větracích šachet v průběhu tunelu, kdy je těmito šachtami odsáván znečištěný vzduch [26]. 

Průběžné podélné větrání (viz schéma Obr. 3) je vhodné pro tunely kategorie T1. 

Když analýza rizika vycházející z požáru v tunelu prokáže přípustnost, může být použito 

u tunelů T2 a T3 [13]. 
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Obr. 3: Průběžné podélné větrání [upraveno dle 13]. 

Výměna vzduchu systémem podélného větrání (viz schéma Obr. 4) spočívá 

v bodovém odsávání a následném vhánění čerstvého vzduchu přes injektor, což je vhodné 

zejména pro dlouhé tunely kategorie T1. Použití tohoto typu větrání se zařízením 

na výměnu vzduchu je ideální v případech, kdy průběžné podélné větrání již nesplňuje 

požadavky pro normální provoz [13]. 

 

Obr. 4: Podélné větrání s výměnou vzduchu [upraveno dle 13]. 

Pro kategorie T1 a T2 je při návrhu větrání nutné zohlednit vliv přirozeného 

větrání v důsledku pístového efektu ve směru dopravy. U obousměrných tunelů musí být 

možné odvětrávat tunel i proti převažujícímu směru dopravy, přičemž při návrhu větrání je 

nutné zohlednit protitlaky působící proti požadovanému směru větrání [13].  

Větrací zařízení se při podélném větrání dimenzuje tak, aby byla zajištěna rychlost 

proudění vzduchu ve všech větvích tunelu minimálně 1,5 m·s-1. Maximální hodnota 

rychlosti proudění vzduchu v tubusu tunelu kategorie T1 a T2 při plynulém provozu je 

10 m·s-1, u tunelů kategorie T2 při kongesci a T3 je to 3 m·s-1. V případě požáru musí 

ventilace zajistit takovou rychlost proudění vzduchu, aby nedošlo k pohybu kouře proti 

směru odvětrávání. Jde o tzv. kritickou rychlost proudění vzduchu [13]. 
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6.1.1 Kritická rychlost proudění vzduchu 

Při podélné ventilaci je u požárního větrání nutné zajistit odvod co největšího 

množství kouře, aby bylo zabráněno blacklayeringu. Blacklayering je jev, při kterém se 

kouř vlivem vztlakové síly zplodin hoření šíří i proti působení ventilace. Rychlost 

proudění, při které tento jev nenastane, nazýváme kritickou rychlostí, které musí být 

v případě podélného větrání dosaženo ve všech průřezech tunelu. Kritické rychlosti je 

nutno dosáhnout s ohledem na součet směrodatných tlaků působících proti směru 

odvětrávání. U tunelů s jednosměrným provozem se kritická rychlost proudění vyžaduje 

ve směru dopravy a u obousměrných tunelů musí být možné kritickou rychlost proudění 

zajistit v obou směrech [13]. 

Pro výpočet kritické rychlosti se používá Kennedyho model [16]: 

𝑉𝑐 =  𝐾1 ∙  𝐾𝑔 √
𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝑄

𝜌 ∙  𝑐𝑝  ∙ 𝐴 ∙  𝑇𝑓

3

 

𝑇𝑓 =  (
𝑄

𝜌 ∙  𝑐𝑝  ∙ 𝐴 ∙  𝑉𝑐
) + 𝑇 

Kde: 

Vc 

K1 

Kg 

g 
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Q 

 

cp 

A 

Tf 

T 

kritická rychlost [m·s-1] 

Froudeův faktor [Fr-1/3], hodnota 0,606 

faktor sklonu (viz Obr. 5) 

tíhové zrychlení [m·s-2] 

výška tunelu na straně požáru [m] 

tepelný výkon požáru předávaný přímo do vzduchu na straně požáru [MW] 

průměrná hustota přiváděného vzduchu [kg·m-3] 

specifický tepelný výkon požáru [kJ·kg-1·K-1] 

plocha kolmá k toku vzduchu [m2] 

průměrná teplota plynů na straně požáru [K] 

teplota přiváděného vzduchu [K] 
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Obr. 5: Faktor sklonu v závislosti na sklonu vozovky [upraveno dle 13]. 

 

6.2 Příčné větrání 

U příčného větrání je přívod čerstvého vzduchu přiváděn paralelně s tunelem 

a s vyústěním do tubusu tunelu po stanovených vzdálenostech (viz schéma Obr. 6). Tunel 

je provětráván příčně k ose tunelu a odváděný vzduch je veden odvodním kanálem.  

 

Obr. 6: Příčné větrání [upraveno dle 13]. 

Přívod a odvod vzduchu je zajištěn pravidelně rozmístěnými otvory, které 

zajišťují rovnoměrnou výměnu vzduchu v celé délce tunelu. Otvory přivádějící čerstvý 

vzduch je doporučeno umístit do výšky 1 m od vozovky a jejich vzájemná vzdálenost 

nesmí přesáhnout 20 m. Odsávání škodlivin z tunelu je řešeno přes klapky, které jsou 

rozmístěny maximálně po 100 m. Klapky jsou dimenzované pro požární větrání, kdy je 

požadováno zajištění odsávání vzduchu o objemu ≥3·A [m3·s-1] při plně otevřené klapce, 

kde A je směrodatný tunelový průřez. Při normálním provozu jsou klapky přepnuté 
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do mezipolohy s redukovaným úhlem otevření, při požáru je pak odsávání zajištěno přes 

klapky nejblíže umístěné detekovanému požáru a ostatní jsou uzavřeny [13, 26]. 

Příčné větrání zajišťuje přívod čerstvého vzduchu lineárně přes pevné otvory, 

které vedou do tunelu v jeho spodní části, a odsávání znečištěného vzduchu je zajištěno 

přes částečně otevřené klapky napojené na vzduchotechnický kanál. Systém je vhodný 

pro tunely T2 a T3 a musí být použit v případě, když požadavky na normální provoz 

nepřipouští systém podélného větrání ani koncentrované odsávání [13]. 

Příčné větrání se používá za normálního provozu. Při režimu požárního větrání se 

tento systém automaticky přestaví na koncentrované příčné odsávání PV_C, kdy odsávání 

kouře je prováděno nejblíže místu požáru s největší možnou koncentrací zplodin hoření 

přes naplno otevřené klapky, přičemž ostatní klapky, včetně příčného přívodu čerstvého 

vzduchu, jsou uzavřeny [13]. 

6.3 Polopříčné větrání 

Polopříčné větrání je kombinací předchozích systémů odvětrávání. Přívod 

čerstvého vzduchu nebo odvod emisí z tunelu je veden separátním kanálem, který je 

zaústěn do tubusu tunelu. Větrání tunelů systémem koncentrovaného příčného odsávání 

v pevně daném místě (viz schéma Obr. 7) rozděluje tunel na dva úseky, které využívají 

podélného větrání. Tento způsob odvodu škodlivin z tunelu je možné využít u tunelů T1 

a T2 i v kombinaci s podélným větráním, kdy se odsávání umisťuje v blízkosti portálu, 

čímž je omezeno množství emisí vystupujících z portálu tunelu. V případě, že analýza 

rizika vycházející z požáru v tunelu prokáže přípustnost, může být tento systém větrání 

použit pro tunely T3 [13]. 

 

Obr. 7: Koncentrované příčné odsávání v pevně daném místě [upraveno dle 13]. 
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Nastavitelné příčné odsávání (viz schéma Obr. 8) umožňuje volbu místa odsávání 

otevřením příslušné klapky, čímž dojde k vytvoření dvou úseků s podélným větráním. 

Toto provedení je vhodné pro koncept požárního větrání PV_C, kdy odsávání kouře je 

prováděno nejblíže místu požáru s největší možnou koncentrací zplodin hoření [13]. 

 

Obr. 8: Nastavitelné příčné odsávání [upraveno dle 13]. 

Tento systém větrání musí být použit, když analýza rizika vycházející z požáru 

v tunelu prokáže, že jednodušší systém větrání není přípustný. Systém je vhodný 

pro tunely T2 a T3. Dle Nařízení vlády č. 264/2009 Sb. musí být nastavitelné příčné 

odsávání pomocí klapek zřízeno u tunelů s intenzitou dopravy větší než 2000 vozidel 

na jeden jízdní pruh za den a délkou tunelu nad 3000 m. U tunelů s příčným odsáváním 

musí být zařízení přivádějící vzduch do tunelu dimenzován tak, aby bylo u portálů 

dosaženo kritické rychlosti [13, 15]. 
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7. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE 

Zařízení pro odvod tepla a kouře odvádějí horké plyny a kouř z tubusu tunelu 

při požáru. Tím vzniká nad podlahou nezakouřená vrstva, která zlepšuje podmínky 

pro evakuaci, záchranu osob a účinný a bezpečný zásah složek integrovaného záchranného 

systému. Odvodem tepla a kouře je snižováno možné poškození v důsledku požáru 

a zajištěna ochrana zařízení a vybavení. Zároveň výrazně přispívají ke snížení rychlosti 

šíření požáru. Výkon použitých zařízení pro odvod tepla a kouře je závislý na teplotě 

odváděného kouře, velikosti, počtu a umístění otvorů pro přívod a odvod vzduchu, časové 

prodlevě mezi spuštěním zařízení a dosažení požadovaného výkonu a v neposlední řadě 

také na umístění v tunelu. 

Pro správné plnění výše zmíněných cílů zařízení musí být zaručena jejich správná 

funkce a spolehlivost po celou dobu životnosti. To je zajišťováno pravidelnými revizemi 

zařízení a předepsanými kontrolami provozuschopnosti dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci). Funkce technických zařízení je závislá na dodávce elektrické energie. 

Vlivem mimořádné události může dojít k jejímu přerušení, proto musí být také zajištěna 

dodávka prostřednictvím záložního zdroje. Kabely zajišťující dodávku elektrické energie 

musí vykazovat požární odolnost dle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové 

rozvody. Technická zařízení sloužící pro odvod tepla a kouře fungují v návaznosti 

na dalších bezpečnostních prvcích. Jde především o zařízení sloužící k detekci požáru, 

která jsou součástí elektrické požární signalizace.  

V současnosti je vyráběn široký sortiment technických zařízení sloužících 

k odvodu tepla a kouře. V tunelech jsou k výměně a regulaci přívodu a odvodu vzduchu 

používány ventilátory a klapky. 

7.1 Ventilátory 

Ventilátory jsou technická zařízení sloužící k výměně vzduchu v tunelu. 

Požadavky a metody zkoušek ventilátorů pro nucený odvod tepla a kouře jsou stanoveny 

normou ČSN EN 12101-3: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: 
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Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla. Tato norma uvádí 

požadavky na konstrukční provedení technických zařízení, na zkušební postupy 

a na provedení a zatřídění dle schopnosti provozu ventilátoru za určité teploty (viz Tab. 9). 

Jednotlivým třídám je přiřazena teplota, při které nesmí být narušena funkce ventilátoru, 

a minimální funkční doba při této teplotě.  

Tab. 9: Zatřídění ventilátorů podle doby funkčnosti při stanovené teplotě [8]: 

Třída Teplota [°C] Minimální funkční doba [min] 

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

F600 600 60 

F842 842 30 

Bez zatřídění Dle specifikace dodavatele Dle specifikace dodavatele 

 

Přiřazená třída udává tepelnou odolnost celého ventilátoru, včetně motoru, 

připojovacích kabelů aj. Zatřídění dle ČSN EN 12101-3 platí i pro klapky [13]. 

Na každém ventilátoru musí být označeny následující údaje [8]: 

 název nebo obchodní značka dodavatele 

 typ a model 

 třída použití 

 zatřídění dle teploty a času 

 maximální teplota vyfukovaných plynů 

 doba činnosti v minutách 

 rok výroby 

 technické údaje (výkon, proud, napětí, tlak, objemový průtok) 

 izolační třída elektromotoru  
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7.1.1 Proudové ventilátory 

Proudové ventilátory zajišťují podélné proudění vzduchu v tubusu tunelu. Slouží 

k regulaci a odvodu zplodin v tunelu. Při projektování systémů větrání tunelů jsou 

na ventilátory stanoveny požadavky ohledně jejich umístění, které je u stropu tunelové 

trouby po dvojicích či trojicích (viz Obr. 9). Minimální vzájemné vzdálenosti těchto 

zařízení v ose tunelu musí být 80 metrů. Tato vzdálenost platí i mezi ventilátorem 

a portálem tunelu. Při kratší vzdálenosti je nutné provést experiment či simulaci a výsledky 

zohlednit. Při dodržení minimálních vzdáleností jednotlivých proudových ventilátorů není 

z pohledu aerodynamiky významné jejich umístění v ose tunelu, je však nutné brát v úvahu 

požadavky na větrání únikových cest. Běžnou praxí je umisťovat ventilátory na portálech 

tunelu se směrem proudění do tubusu tunelu. U dvoutubusových tunelů pak musí být 

zabráněno nasávání vystupujícího kouře z požárem zasaženého tubusu do vedlejší trouby. 

Je vhodné tedy ventilátor umístit minimálně 10 metrů od portálu vedlejšího tubusu [13]. 

 

 

Obr. 9: Proudové ventilátory [6]. 
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Základní sledované parametry proudových ventilátorů při navrhování účinného 

odvětrávání tunelů jsou: 

 objemový průtok Q [m3·s-1] 

 statický tah [N] 

 jmenovité otáčky [min-1] 

 průměr oběžného kola [mm] 

 dopravní tlak [Pa] 

 příkon [kW] 

Proudové ventilátory jsou spouštěny pomocí tzv. softstarterů, kdy je zajištěna 

stabilní dodávka vzduchu neměnnými otáčkami rotoru. Použití těchto ventilátorů je možné 

v případech, kdy není vyžadována regulace výkonu, zpravidla v tunelech kategorie T1. 

U některých proudových ventilátorů je možná regulace otáček pomocí frekvenčních 

měničů, které se využívají převážně u tunelů kategorie T2 a T3. U proudových ventilátorů 

musí být možnost jejich reverzibilního chodu, což znamená, že v případě potřeby mohou 

brzdit či změnit směr proudění vzduchu v tunelu. Jmenovitých otáček musí být dosaženo 

během 30 s od spuštění. Proudové ventilátory jsou dále vybaveny tlumiči hluku a senzory, 

kterými je sledován jejich chod (směr proudění, vibrace, teplota vinutí motoru aj.) [8, 13]. 

7.1.2 Přívodní a odsávací ventilátory  

Na odsávání, příčné větrání a větrání únikových cest se používají jednosměrné 

axiální ventilátory bez možnosti reverzního chodu (viz Obr. 10). Tyto ventilátory 

jsou v případě příčného větrání tunelu umístěny ve strojovnách vzduchotechniky a je jimi 

zajištěn přívod čerstvého vzduchu či odvádění škodlivin separátními kanály z tunelu. 
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Obr. 10: Ventilátory pro příčné větrání [6]. 

Z důvodu možnosti nastavení výkonu je do ventilátoru standardně integrovaný 

frekvenční měnič. Zařízením je pak možné regulovat objem dodávaného či odváděného 

vzduchu dle potřeby a je zajištěn plynulý náběh při spuštění. Při vypnutém ventilátoru 

je možné nastavit také sklon lopatek. K zajištění správné funkce ventilátoru nesmí být 

bráněno průtoku vzduchu před nasávacím otvorem ve vzdálenosti dvojnásobku jeho 

průměru. Při jednotlivých funkčních režimech ventilátoru a jejich vzájemném ovlivňování 

nesmí dojít k nestabilnímu provoznímu stavu. Je tedy nutné posoudit chování jednotlivých 

ventilátorů při spuštění větrání, provozu samostatném i paralelním a při rozběhu 

ventilátoru při zapnutých vedlejších ventilátorech [13]. 

7.2 Klapky 

Klapky jsou technická zařízení (viz Obr. 11), která regulují přívod a odvod 

vzduchu a používají se ve spojení se zařízeními pro usměrňování pohybu kouře a tepla. 

Jedná se o důležitý prvek zajišťující především správnou funkci požárního větrání v tunelu. 

Základní vlastnosti a požadavky na klapky stanovuje norma ČSN EN 12101-8 Zařízení 

pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře. Tato norma 

stanovuje požadavky na technické vlastnosti klapek a dále řeší mimo jiné zkušební 

metody, označování, instalaci a údržbu těchto zařízení [9]. 
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Obr. 11: Těsná klapka pro vysoké teploty [24]. 

Klapky jsou v případě požáru přímo vystaveny působení kouře a tepla. Z tohoto 

důvodu se u nich provádí klasifikace dle normy ČSN EN 13501-4+A1 Požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek 

požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře. Touto normou jsou 

u klapek stanovena kritéria pro izolaci (I), kouřotěsnost (S) a celistvost (E), která zahrnuje 

mechanickou stabilitu a zachování průřezu. Dále pak deklaruje klasifikaci pro vysokou 

provozní teplotu. Zkušebními metodami jsou klapky testovány pro zaručení těsnosti 

při daných teplotách a ověřeny klasifikační kritéria. V označení klapek pro odvod kouře 

jsou uvedené následující údaje [9]: 

 název nebo obchodní značka dodavatele 

 datum výroby 

 model a typ 

 klasifikační kritéria 

 vhodnost pro automatickou aktivaci/ruční ovládání 

 požadavky na energii, aj. 
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Konstrukční provedení klapek musí být provedeno tak, aby nedošlo k jejich 

zaseknutí či zablokování v žádné poloze, ani k nežádoucí změně polohy v důsledku 

působení vnější síly na lamelu klapky. Při výběru vhodných klapek by měl být posouzen 

maximální tlakový rozdíl, který na lamelu klapky může působit. Po celou dobu životnosti 

nesmí klapka vykazovat netěsnosti a musí být zajištěna její správná funkčnost. Z toho 

důvodu je třeba použití vhodných těsnících hmot a bezúdržbových ložisek, která jsou 

izolována proti prachu a nečistotám. Dále je požadován plynulý chod klapek k prevenci 

tlakových rázů v odvodních a přívodních kanálech. Doba mezi koncovými polohami 

klapky (přechod od plného otevření do zavření a opačně) by se měla pohybovat v časovém 

intervalu 10 - 30 s. U příčného odsávání, kde se reguluje objemový průtok pomocí 

nastavitelné mezipolohy klapky, je povolená maximální odchylka +/- 1° z požadovaného 

úhlu otevření. Pro detekci případné poruchy jsou sledovány provozní a poruchové signály 

na pohonu klapky, signály koncových snímačů pro polohy „otevřeno - zavřeno“ 

a v případě nastavitelných mezipoloh je monitorován úhel otevření [13]. 
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8. NÁVRH SYSTÉMU ODVODU KOUŘE A TEPLA Z TUNELU 

8.1 Principy a postupy pro výběr vhodného systému větrání tunelu 

Při výběru vhodného systému větrání je nejčastěji volena nejjednodušší možná 

varianta z důvodu nejnižších nákladů na provedení, provoz a údržbu. Možností první volby 

je podélné větrání a v případě, že řešení optimálně nevyhovuje, provádí se analýza rizika 

vycházející z požáru v tunelu (viz Kap. 4.6.1). Při analýze se porovnává vhodnost 

jednotlivých systémů a pro jednotlivé varianty se předběžně vyčísluje jejich nákladnost.  

Při návrhu systému odvodu škodlivin se vychází z údajů o tunelu, druhu 

dopravního provozu a meteorologických podmínek. Mezi údaje, které charakterizují tunel, 

patří zejména: 

 poloha jednotlivých tunelových tubusů, jejich počet a délka 

 počet jízdních pruhů a jejich šířka 

 sklon tunelu, změny nadmořské výšky  

 vzájemná vzdálenost příčných propojení, nouzových východů a únikových 

a záchranných štol 

 umístění vzduchotechnických strojoven 

Mezi parametry týkající se provozních vlastností tunelů patří zejména: 

 informace o tom, zda jde o tunel jednosměrný nebo obousměrný 

 rok uvedení do provozu a výhledové zhodnocení intenzity dopravy v intervalu 

deseti let 

 analýza možnosti vzniku kongesce včetně zhodnocení vývoje během deseti let 

 povolené rychlosti v tunelu 

 zabezpečení možnosti opustit tunel v případě požáru v jednosměrném provozu 
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Postup při návrhu vhodného systému větrání je znázorněn na Obr. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Algoritmus návrhu ventilace v tunelu [upraveno dle 27]. 

V rámci meteorologických parametrů se hodnotí směrodatná hustota vzduchu 

(0), která je ovlivněna ročním průměrem barometrického tlaku (p0) a vnější teplotou. Dále 

je hodnocen směrodatný vztlak vycházející z vnějších a vnitřních teplot, který se liší 

v zimním a letním období. Vliv na návrh systému odvodu má také rychlost větru působící 

na portály tunelu a rozdíly atmosférického tlaku na portály. Z těchto údajů se vychází 

při výpočtu protitlaků, které jsou zohledněny při dimenzování systému větrání. 
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8.1.1 Dimenzování systému větrání 

Větrací zařízení se dimenzuje společně pro normální provoz i požární větrání. 

Vhodný koncept větrání (viz Kap. 6) se stanovuje pomocí návrhového požáru, jehož výkon 

určují hodnoty vztlaku, tlakové ztráty způsobené požárem a tlakové ztráty způsobené 

změnou hustoty vzduchu [13]. Směrodatný požární výkon pro návrh větrání je stanoven 

dle počtu těžkých nákladních vozidel (dále jen TNV) dle Tab. 10.  

Tab. 10: Směrodatné požární výkony [13]. 

TNV/den/trouba x km Směrodatný požární výkon 

x ≤ 100 5 MW 

100 < x ≤ 4000 30 MW 

x > 4000 50 MW 

Na základě provedení rizikové analýzy je možné stanovit požární výkon přesněji. 

Při provádění analýzy rizika vycházející z požáru v tunelu se používá model produkce 

dýmu. Pro samotný návrh větrání však není produkovaný dým brán v potaz. 

Při dimenzování odsávání kouře se standardně vychází z požáru jednoho 

nákladního vozidla s tepelným výkonem 20 MW a vývinu kouře 60 m3·s-1. V případě, že 

podíl TNV tvoří více než 15 %, je nutné hodnotu tepelného výkonu a vývinu kouře 

navýšit. V Tab. 11 jsou znázorněny tyto hodnoty podle druh vozidla zasaženého požárem 

[25]. 

Tab. 11: Hodnoty vyzářeného tepelného výkonu a množství zplodin hoření [25]. 

Druh automobilu 
Tepelný 

výkon [MW] 

Průtokové množství 

zplodin hoření [m3·s-1] 

1 osobní vůz 5 20 

2-3 osobní vozy nebo osobní mikrobus 8-15 30 

1 dodávkový vůz (malý městský autobus) 15-20 50 

1 autobus 20-30 60-80 

1 těžký nákladní vůz 100 200 

1 cisterna s benzínem 200-300 300 
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V případech, kdy je analýzou rizika vycházející z požáru v tunelu prokázán vysoký 

požární výkon, například v důsledku velkého počtu TNV, je doporučeno přepočítat požární 

větrání ověřeným modelem zohledňujícím model požáru, odváděné teplo přes stěny tunelu 

a vliv variabilních hustot. V úvahu jsou brány i tlakové ztráty termodynamických efektů 

(změna hustoty, blokování průřezu tunelu požárem aj.). Pro příčné odsávání je nutné 

zohlednit netěsnosti uzavřených odsávacích klapek. 

Aby nedošlo při požárním větrání systémem podélné ventilace k pohybu kouře 

proti směru odvětrávání, musí být ventilací zajištěna kritická rychlost proudění vzduchu 

(viz Kap. 6.1.1). Pro správné nastavení výkonu ventilace při požáru musí být zohledněny 

tlaky působící proti směru větrání. V případě požáru se jedná o požární vztlak, který působí 

ve směru k výše položenému portálu (viz Obr. 13).  

 

Obr. 13: Působení požárního vztlaku [13]. 

 

Výpočet vztlaku [Pa] působeného požárem [13]: 

∆𝑝𝑝𝑜žá𝑟 =  
𝑢 ∙ 𝑔 ∙ 𝑖 ∙  𝜌0

𝑐
 ∙  ln [

𝑇0 + (𝑇𝑝𝑜žá𝑟 −  𝑇0)  ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑐 ∙  𝐿𝑇

𝑢 )

𝑇𝑝𝑜žá𝑟
] 

𝑐 =  −
𝛼 ∙  𝑈𝑇

𝜌0  ∙  𝐴𝑇  ∙  𝑐𝑝
 

𝑇𝑝𝑜žá𝑟 =  
𝑄

𝜌0  ∙  𝐴𝑇  ∙  𝑐𝑝  ∙ 𝑢
+  𝑇0 
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Kde: 

i 

u 

g 

0 

cp 

α 

Q 

AT 

UT 

LT 

T0 

sklon [%] 

rychlost proudění studeného vzduchu před požárem [m·s-1] 

tíhové zrychlení [m·s-2] 

průměrná hustota vzduchu [kg·m-3] 

specifický tepelný výkon požáru [kJ·kg-1·K-1] 

koeficient kondukce tepla [W·m-2·K-1] 

tepelný výkon požáru předávaný přímo do vzduchu na straně požáru [W] 

plocha příčného řezu tunelu [m2] 

obvod příčného řezu tunelu [m] 

délka tunelu [m] 

teplota vzduchu před požárem [K] 

 

Dalším protitlakem, který je nutné zohlednit, je tlak způsobený meteorologickými 

podmínkami, který může mít stejný směr působení jako vztlak způsobený požárem 

(viz Obr. 14). V takovém případě musí systém větrání dosáhnout kritické rychlosti i přes 

působení obou protitlaků. 

 

Obr. 14: Znázornění protitlaku v zimním období působící od portálu A [13]. 
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Výpočet protitlaku [Pa] ze strany A [13]:  

∆𝑝𝑇 𝑧𝑖𝑚𝑎 =  
9,81 ∙ 𝑑𝐻 ∙  𝑝0

287,05 ∙  (
1

𝑇𝑎5
−  

1
𝑇𝑖5

)
 

Kde: 

dH 

p0 

Ta5 

Ti5 

výškový rozdíl mezi portály [m] 

roční průměr barometrického tlaku [Pa] 

5-percentil vnějších teplot 

5-percentil vnitřních teplot 

 

8.1.2 Návrh větrání únikových cest 

Při návrhu větrání tunelu musí být dosaženo požadovaných parametrů větrání jak 

v tělese tunelu, tak v únikových cestách. V případě požáru v dvoutubusovém tunelu, kde 

nezasažený tubus slouží jako úniková cesta, je nutné docílit v nezasaženém tunelovém 

tubusu přetlaku nejméně 30 Pa oproti tubusu zasaženému požárem. Na otevření únikových 

dveří, které jsou na příčných propojkách tunelových tubusů, přitom nesmí být potřebná síla 

větší než 100 N. U příčných propojeních, kde není možné stanovený přetlak splnit pomocí 

ventilátorů v nezasaženém tubusu, je nutné zajistit přetlak samostatným větracím 

zařízením. Při otevřených únikových dveřích musí být větracím zařízením zajištěno 

proudění vzduchu >2 m·s-1 ve směru do zasaženého tubusu, přičemž nesmí v průřezu 

otvoru vznikat zpětné proudění [13]. 

Druhým typem únikových cest jsou únikové štoly, které vedou paralelně s tubusem 

tunelu. I v tomto případě musí být dodrženy výše uvedené požadavky. Nutný přetlak je 

zajišťován vlastními ventilátory, které se umisťují u portálů štoly. Pokud je z únikové štoly 

zřízeno více propojek s tunelem, je nutné dosáhnout požadované rychlosti proudění 

při dvou plně otevřených únikových dveřích nejblíže místu požáru. 
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Při navrhování systému větrání podle požadavků ČSN 73 7507 a TP 98-Z1 je 

počítáno se základními variantami mimořádných událostí, ke kterým by mohlo 

při provozování tunelu dojít. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné brát v potaz i možné 

situace, se kterými nelze obecně počítat, jako jsou extrémní meteorologické podmínky 

(např. silný vítr působící kolmo na portál tunelu) působící společně s požárem o velkém 

tepelném výkonu. 

8.2 Návrh systému odvodu tepla a kouře ve fiktivním tunelu 

8.2.1 Situační popis tunelu 

Navrhovaný tunel a jeho větrací systém je součástí silničního okruhu fiktivního 

města. Tunel se skládá ze dvou tubusů označených písmeny A a B, každý pro jeden směr 

jízdy a oba shodné délky 523 m. Jsou vedeny souběžně a oba propojují dvouproudou 

komunikaci. Jednotlivé portály jsou označeny jako východní a západní. Stoupání, 

resp. klesání, tunelových trub je plynulé, 5,24 % v přímém směru. Komunikace se větví 

z obou stran portálů, a proto je třeba při plánování vzduchotechniky počítat s možností 

kongesce v tunelu. Dle klasifikace podle charakteristiky provozu a pravděpodobnosti 

vzniku kongesce spadá tunel do kategorie T2. Vzhledem k tomu, že je tunel na významné 

dopravní trase, není zde omezení pro přepravu nebezpečných látek. Pro intenzitu provozu 

přesahující 5000 vozidel na jeden jízdní pruh za den s vysokým podílem těžkých 

nákladních vozidel, je tunel zařazen do kategorie TB [5]. 

Silniční tunelové trouby jsou vzájemně propojeny únikovými výstupy, 

situovanými každých 100 metrů a propojenými podélnou štolou mezi tunelovými troubami 

pro evakuaci osob z tunelu. Tento nouzový výstup je veden z útrob horniny až ven a je 

z obou stran uzavřen tlakovými požárními dveřmi. 

Obě tunelové trouby jsou raženy horninou skalnaté břidlice. Na povrchu horniny 

je městská obytná zástavba. 
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8.2.2 Geologické a hydrogeologické podmínky 

Před ražbou byla provedena prostřednictvím průzkumných štol detailní studie 

o geologickém poměru v dané oblasti, kterou tunel prochází. V celé oblasti byly zjištěny 

srovnatelné stupně navětrávání, i když plochy, jejich úklony vrstevnatosti a jejich směry 

jsou narušeny výskytem tektonicky porušených pásem. Nad tubusem A jsou složité 

geologické poměry vzhledem k relativně nízkému nadloží, na kterém je obytná zástavba. 

Z toho důvodu bylo rozhodnuto o výstavbě vzduchotechnického objektu nad tubusem B 

v polovině jeho délky, a proto byl tubus B ražen jako první. Horní vrstvy, tzv. pokryvné 

útvary, tvoří svahové hlíny, částečně štěrkopísky a v hojné míře navážky. Výška nadloží 

pro navrhovaný tunel se pohybuje v rozmezí 8 až 23 metrů nad horní hranou tunelové 

trouby. V úvahu také musela být vzata hladina spodní vody, která dosahuje nad výšku 

plánovaného tunelu. 

8.2.3 Postup stavby tunelu 

Jak již bylo uvedeno, s ohledem na geologickou stavbu tunelu byly oba tubusy 

raženy, nejprve tubus B a poté tubus A. Současně s ražením tubusu A byl také vystavěn 

vzduchotechnický objekt nad již hotovým tubusem B a nakonec byly proraženy únikové 

propojovací štoly. Vzhledem k daným geologickým podmínkám, existencí zástavby 

nad tubusem A a přihlédnutí k ekonomickým podmínkám jiných metod, bylo rozhodnuto 

o použití rakouské metody, která se vyznačuje primárním ostěním ze stříkaného betonu. 

V úseku pod nízkým podložím a zástavbou (hlavně v oblasti tubusu A) byla provedena 

dodatečná doplňková opatření. Jejich cílem bylo zvýšit stabilitu celé stavby, aby nedošlo 

k propadům na povrchu.  

Oba tubusy jsou provedeny dvouplášťovou konstrukcí. Jedná se o vnější plášť 

z betonu s označením B 25 a vnitřní plášť z betonu B 30. Pro zabránění průniku spodní 

vody do tubusů i nouzové štoly je použita uzavřená fóliová izolace. V silničních tubusech 

je horní část kruhového profilu oddělena stropní příčkou. V této části profilu je pak vedena 

vzduchotechnika, především pro odvětrávání a odvádění kouře a zplodin při požáru, jak 

bude popsáno v další části práce. V tubusech a štole jsou nad povrchem země ve výšce 

20 cm větrací otvory pro přívod čerstvého vzduchu. 
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8.2.4 Vybavení pro bezpečný provoz tunelu 

Pro aktivní bezpečnost provozu v tunelu jsou použity tyto celky: 

 světelné proměnitelné dopravní značení 

 dopravní signalizace 

 vzduchotechnika 

 strojní zařízení 

 automatika provozu 

 silnoproudé a slaboproudé rozvody s trafostanicí a náhradním generátorem 

Úkolem světelného proměnitelného dopravního značení je řídit rychlost dopravy 

a upozorňovat například na námrazu či sníh na výjezdech z tubusů, popřípadě 

na pracovníky silniční údržby, pokud pracují v tubusu. Jsou použity dopravní značky 

s LED technologiemi. 

Dopravní signalizace zabezpečuje správnou jízdu v pruzích tubusů 

prostřednictvím světelných zelených šipek a červených křížů, a to i v případě, že jsou oba 

směry provozu svedeny do jednoho tubusu. Její funkcí je také případné zabránění vjezdu 

vozidel do tunelu prostřednictvím červených světel v případě mimořádných událostí, 

především v případě požáru. 

Vzduchotechnika je nedílnou součástí tunelu. Zabezpečuje podélné a příčné 

větrání tubusů, odvod kouře a tepla při požáru, přívod čistého vzduchu a zabezpečuje 

přetlakový vzduch v únikové štole (viz. Obr. 15). Podrobněji pak bude popsána níže. 
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Obr. 15: Navržený systém vzduchotechniky 

Srdcem nuceného odvětrání a přívodu čerstvého vzduchu je strojní zařízení. 

Slouží pro pohyb vzduchu z/do tunelových trub a únikové štoly. Jedná se především 

o axiální ventilátory vzduchotechnické stavby, ale také horizontální ventilátory podélného 

větrání umístěných přímo v tubusech v prostoru stropu. Součástí jsou i stropní klapky 

sloužící pro regulaci rychlosti a směru proudění vzduchu v tubusu mezi prostorem 

pro vozidla a odvětrávacím prostorem pro odvod kouře a tepla nad stropní příčkou. 

Na jakoukoli mimořádnou situaci v tunelu reaguje automatika provozu, která je 

zajišťována čidly. Jedná se o čidla na vjezdech do tunelu registrující vozidla, která mají 

nadměrnou teplotu, a dále pak čidla přímo v tubusech registrující vysokou teplotu a kouř. 

Tato čidla mají výstup v požární ústředně a jsou tak schopna vyvolat poplach ještě před 

zavoláním některého z účastníků provozu. V reakci na podnět spouští nucený odvod kouře 

a tepla z odvětrávacích částí tubusů a také ventilátory tvořící přetlak v únikové štole. Dále 

automatiku provozu zajišťují kamerové systémy sledující nejen normální provoz v tunelu, 

ale i dění při mimořádné události. K řešení některých situací je k dispozici rozhlas, pomocí 

kterého může být řízeno jednání osob v tunelu. 

Silnoproudé a slaboproudé rozvody slouží pro elektrické propojení všech 

elektrických technologií v tubusech, štole a strojovně vzduchotechnické stavby. Je zde také 

transformátor napájený z veřejné sítě a zajišťující hlavní napájení. V případě jeho výpadku 

se automaticky spouští náhradní zdroj v podobě diesel agregátového generátoru, který musí 

být schopen plně napájet veškeré technologie po dobu minimálně dvou hodin. 



55 
 

Pod povrchem tunelu jsou umístěny kolektory pro vedení elektrických kabelů 

a také odvodnění odvádějící vodu z vozidel při dešti a sněžení. 

Technické parametry jsou shrnuty v Tab. 12. 

Tab. 12: Technické parametry tunelu 

Technologická část Profil m2 Délka m 

Trouba A, B 94 523 

Únikové výstupy  

(celkem 5 ks) 
13 15 

Úniková štola 10 523 

 

8.2.5 Prvky vzduchotechniky 

V následující části bych se podrobněji zaměřil na prvky vzduchotechniky, které 

jsou jedním z nejdůležitějších vybavení pro bezpečný provoz tunelu. Kromě zajištění 

odvodu výfukových zplodin při běžném provozu plní významnou funkci při požáru 

v tunelu. Použitá zařízení patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Zabraňují 

hromadění zplodin, a to především v prostoru nad zemí. Tím zlepšují podmínky 

pro evakuaci osob (dýchání a orientaci) a umožňují rychlý a účinný zásah hasičských 

jednotek. Odváděním tepla také snižují teplotu v tubusu a zamezují dalšímu šíření požáru. 

Přestože se jedná o relativně krátký tunel, byl na základě provedené analýzy rizika 

vycházející z požáru zvolen příčný systém větrání. Při režimu požárního větrání se tento 

systém automaticky přestaví na koncentrované příčné odsávání PV_C (viz Tab. 8), kdy 

odsávání kouře je prováděno nejblíže místu požáru s největší možnou koncentrací zplodin 

hoření přes naplno otevřené klapky, přičemž ostatní klapky, včetně příčného přívodu 

čerstvého vzduchu, jsou uzavřeny. Podélná rychlost proudění vzduchu je v režimu 

požárního větrání regulována tak, aby bylo v troubě tunelu dosaženo symetrického 

proudění k místu odsávání. 
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Jak již bylo v práci uvedeno, pro nucený odvod kouře a tepla slouží ventilátory. 

Musí podléhat certifikaci dle ČSN EN 12 101-3 a jsou označovány značkou shody CE [8]. 

Pracují na principu vytváření podtlaku v odsávaném místě. Tento podtlak je způsoben 

rotujícími lopatkami rotoru ventilátoru. U některých ventilátorů mohou být lopatky 

nastavitelné z důvodu regulace průtoku vzduchu.  

Axiální odsávací požární ventilátor 

V navrhovaném tunelu jsou použity ventilátory s pevně nastaveným sklonem 

lopatek, u kterých je možno regulovat otáčky elektromotoru, a tím regulovat sací výkon. 

Při normálním provozu odvádí tyto ventilátory teplo a zplodiny, které vytvářejí vozidla. 

Jejich chod tak bývá v rozmezí 0 až 50 % celkových otáček. Při požáru je však využito 

100 % otáček pro maximální výkon odsávání kouře a tepla z tunelového tubusu. 

Souhrn parametrů axiálního odsávacího ventilátoru potřebných pro spolehlivý 

odvod kouře a tepla [8]: 

 pro teplotní křivku do F – 400 musí ventilátor pracovat minimálně 120 minut 

a pro teplotní křivku do F – 600 musí pracovat minimálně 60 minut, 

 musí být zaručena plynulá regulace otáček v rozsahu 0 až 100 % správným 

nastavením ovládání, 

 změna otáček nesmí kolísat o více než 10 % a průtokový tlak o více než 15 %, 

 dodavatel musí dle ISO 5801 udávat nejen výkonová data, ale i souhrn 

akustických a aerodynamických vlastností, a to s ohledem na pracovní teploty. 

Aktivace těchto ventilátorů může být provedena tlačítkem na ovládacím pultě 

dohledového stanoviště nebo automaticky z požární ústředny. 

Horizontální ventilátor 

Při běžném provozu pomáhají přirozené cirkulaci vzduchu v tunelu horizontální 

ventilátory umístěné u stropu tunelu. Pokud je provoz menší než stanovená mez, mohou 

být zcela zastavené. Pokud ale čidla zaregistrují zvýšení teploty nebo větší obsah zplodin 

z vozidel, uvádějí se automaticky v činnost. Nad oběma jízdními pruhy v obou tunelových 



57 
 

troubách je každých 118 m umístěn jeden ventilátor. Krajní ventilátory u východních 

a západních portálů jsou ve vzdálenosti 25 m od hrany portálu, aby nebyl eventuálně 

nasáván vzduch z vedlejšího portálu. 

Protože jsou tunely v normálním provozu jednosměrné, využívá se pístového 

efektu přirozeného proudění vzduchu, který je způsoben jízdou vozidel. V případě 

kongesce však mohou hodnoty zplodin a tepla z vozidel přerůst hranici, kdy je potřeba 

podpořit přirozené proudění podélným odvětráváním horizontálními ventilátory. Pokud by 

vozidla stála po celé délce tunelu, mohou horizontálním ventilátorům pomoci axiální 

požární ventilátory, které vzduch odvedou do příčného odvětrání. V tomto případě se také 

automaticky otevírají klapky v rozmezí 0 – 60 % úhlu jejich otevření. 

Na správnou funkci horizontálních ventilátorů jsou kladeny tyto požadavky [8]: 

 z hlediska času pro teplotní křivku do F – 400 musí ventilátor pracovat 

minimálně 120 minut a pro teplotní křivku do F – 600 musí pracovat 

minimálně 60 minut, 

 změna otáček nesmí kolísat o víc než 10 % a průtokový tlak o víc než 15 %, 

 z hlediska objemového průtoku vzduchu musí být schopny vyvinout tlak proti 

proudění větru 200 Pa, jejich rozběh nesmí být delší než 30 sekund, 

 dodavatel musí dle ISO 5801 udávat nejen výkonová data, ale i souhrn 

akustických a aerodynamických vlastností, a to s ohledem na pracovní teploty. 

Klapky 

K regulaci průtoku vzduchu mezi prostorem tubusu pro vozidla a prostorem 

pro odsávání vzduchu slouží klapky upevněné v dělící stropní příčce. Musí podléhat 

certifikaci dle ČSN EN 12101-2 a jsou označovány značkou shody CE. K jejich konstrukci 

se využívá pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm. Součástí je také korozivzdorný hliník. 

Pro odvod případných kondenzátů mají límec profilovaný do tvaru písmene Z. Kostra 

pro tepelnou izolaci je vysoká 300 mm a je vyrobena z pozinkovaného plechu. 

Z hliníkového plechu je vyrobena otvíratelná část, která může být zasklena 
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polykarbonátem, musí však vyhovovat normám ČSN 72 7012, ČSN 73 0862, 

ČSN 73 0863 a ČSN 73 0865 a ČSN EN 13501-1. Musí také mít UV filtr. 

Každá klapka sloužící k odvětrání se otvírá samostatně pomocí pneumatického 

pístu se zdvihem 1100 mm. Píst je bezúdržbový, opatřen koncovou fixací polohy (v poloze 

otevřeno), která zabraňuje samovolnému uvedení do polohy zavřeno (například větrem). 

Celkový úhel chodu klapky je 140o. Krajní fixace v poloze otevřeno je aktivována 

tlakovým médiem. Celý mechanismus musí bezporuchově pracovat, i když se tlaková síla 

zvětší o 300 Nm-2. 

Odvětrávací klapky je možné spouštět třemi způsoby: 

a) manuálně do polohy otevřeno, 

b) automaticky prostřednictvím čidel 

c) automaticky pomocí výstupu z požární ústředny. 

Manuální spuštění odvětrávací klapky je aktivováno stlačeným CO2 v případě, 

kdy je rozbita prosklená skříňka daného požárního úseku. Po stisku tlačítka se jednak 

přeruší elektrický obvod pro požární ústřednu (tzv. přerušení smyčky) a spustí se požární 

poplach, ale také se uvede v činnost elektromagnet, který jehlou propíchne natlakovanou 

nádržku s CO2. Tlak plynu se vžene do pístu příslušné klapky a ta se otevře a zajistí 

v poloze otevřeno. Elektromagnet pracuje na stejnosměrné pulsní napětí 24 V a 0,23 A. 

Může být použit i mechanický způsob, avšak po rozbití krycího skla je potřeba přeložit 

páku, aby pomocí mechanismu došlo k aktivaci, tedy proražení nádobky s CO2 jehlou. 

Při automatickém spuštění pomocí čidel se klapky také uvádí v chod na principu 

stlačeného CO2, avšak aktivace je provedena přetavením drátu (pojistky) z eutektické 

slitiny (tuhé směsi dvou látek). Toto čidlo je umístěno ve stropní části tubusu. Poměrem 

slitiny je dán tavný bod ve stupních Celsia. Pokud se slitina přetaví teplem vyvinutým 

požárem, mechanickým způsobem dojde k proražení tlakové nádržky. 
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Pokud dojde k aktivaci požární ústřednou, přivede se stejnosměrné pulzní napětí 

24 V a 0,23 A přímo na elektromagnet. Další postup je pak stejný jako při manuálním 

spuštění. 

Standardně se dodává systém, který se automaticky otvírá, ale zavření musí být 

provedeno ručně (jednočinný systém). V závislosti na finanční situaci a požadavcích 

zákazníka je také možnost využít zcela automatického ovládání, tzn. jak otevírání, tak 

i zavírání klapek (dvojčinný systém). Pro činnost při běžném provozu je možno klapky 

ovládat pomocí krokových motorů, které provádějí zdvih v rozmezí 300 – 700 mm. 

V navrhovaném tunelu jsou jednotlivé klapky umístěny ve vzdálenosti 80 m od sebe. 

8.2.6 Vzduchotechnická strojovna a vzduchotechnika 

Dnešní projektování tunelových objektů a jejich realizace neznamená jen 

perfektní zvládnutí problémů geotechnických, ale i precizní posouzení vlivu na životní 

prostředí a v neposlední řadě dodržení všech hygienických norem. Na bezpečnost provozu 

dohlížejí sofistikované systémy, nicméně stále nejnebezpečnějším stavem je požár a hlavně 

jeho toxický kouř a vysoká teplota v tubusu. Proto moderní tunelové objekty musí mít 

vzduchotechnická zařízení, která umožňují nejen zamezení dalšímu šíření požáru, ale také 

vytvářejí podmínky pro bezpečnou evakuaci osob a umožňují záchranným složkám jejich 

pracovní činnost. I tyto problémy musí zohlednit finanční rozpočet takové stavby. 

V nadzemní části navrhovaného objektu je umístěna strojovna se čtyřmi axiálními 

požárními ventilátory. Tubus je rozdělen na dvě požární sekce, z nichž každá má svůj 

požární ventilátor. Podobně je řešeno i vhánění čistého vzduchu do tubusu, které je 

rozděleno také na dvě sekce. Jsou to tedy další čtyři ventilátory pro oba tubusy. 

Tyto ventilátory nejsou za běžného provozu v činnosti. Jejich aktivace je ale nezbytná při 

tvorbě dopravní kongesce v tunelu, kdy jednotlivá vozidla stojí v koloně a dochází tak 

k nadměrné produkci výfukových plynů a teplého vzduchu z vozidel. Vháněním čistého 

vzduchu dochází k mísení a tím i zmenšení škodlivin v ovzduší (schéma viz Obr. 16).  
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Obr. 16: Navržené schéma vzduchotechniky 

Aby byl v nouzové štole a ve spojovacích štolách při požáru v tubusu dostatečný 

přetlak, je strojovna vybavena ještě dalšími dvěma ventilátory, které se spouští při požáru. 

Ty však naopak nasávají vzduch z nadzemí a vhání ho do štol. Tím nedochází k šíření 

požáru směrem do štol, kde může probíhat bezpečně evakuace osob. 

Lze tedy říci, že objekt má dvě hlavní části: 

 část odsávající zplodiny z aut, teplo a toxický kouř do výdechového komína a 

 část nasávající vzduch z okolí, který je vháněn do obou tubusů a případně 

do únikových štol. 

Součástí vzduchotechnického objektu jsou také potrubí, filtry, nasávací žaluzie, 

výdechový komín, elektrické rozvody a šachty. Výdechový komín je standardní výšky 

20 m a půdorysný rozměr má 4 x 4 m. 
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8.2.7 Modelové situace činnosti vzduchotechnických zařízení 

Běžný provoz tunelu 

V režimu běžného provozu se využívá pístového jevu proudění vzduchu. Vozidla 

projíždějí plynule stálou rychlostí v jednom směru v daném tubusu. Vzduch tak proudí 

nenuceně ve směru projíždějících vozidel. Žádný ventilátor nemusí být v činnosti, klapky 

jsou zavřené (viz Obr. 17). 

Obr. 17: Náčrt proudění vzduchu při běžném provozu 

Zvýšený provoz v tunelu 

Vlivem dopravní špičky může dojít ke zvýšenému provozu v tubusu. Jednotlivá 

vozidla sice jedou, ale v částečných, popřípadě ucelených kolonách, a to výrazně pomaleji 

než za běžného provozu. Teplota i hladina zplodin se zvyšuje, rozbíhají se horizontální 

ventilátory, znečištěný vzduch je odváděn tunelovým portálem. Pokud vozidla více 

zpomalí a nucené odvádění vzduchu nestačí (horizontální ventilátory pracují na plný 

výkon), začnou se otevírat klapky (dle potřeby v rozsahu 0 – 30 % úhlu otevření) 

a škodlivý vzduch je odváděn i axiálními požárními ventilátory (jejich výkon je v rozmezí 

0 – 15 %) do výdechového komína. Dalším případem může být situace, kdy vozidla téměř 

stojí či jen pomalu popojíždějí. Protože horizontální ventilátory již pracují na 100 %, 

otvírají se klapky v rozsahu 30 – 60 % úhlu otevření a axiální ventilátory zvýší svůj výkon 

na 15 – 20 %. Navíc se rozbíhají i ventilátory pro přívod čistého vzduchu a začínají 

ho vhánět otvory umístěnými 20 cm nad úrovní země do tubusu. Zvýší se tím proudění 
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vzduchu v tubusu polopříčně v důsledku součtu tlaků vzduchu z přívodních otvorů 

a horizontálních ventilátorů. Přívodem čistého vzduchu se také sníží škodliviny v ovzduší 

a zároveň se odvádí i přebytek tepla z vozidel (schéma viz Obr. 18). 

 

Obr. 18: Proudění vzduchu při činnosti vzduchotechniky 

 

Požár v tubusu 

Při požáru je velmi důležité místo iniciace požáru a jeho intenzita. Do vzdálenosti 

100 m od portálu je možné škodlivý kouř i teplo odvést za určitých podmínek 

horizontálními ventilátory. Pokud vznikne požár na počátku tunelu, je potřeba obrátit chod 

těchto ventilátorů, aby byl tlak vzduchu proti směru jízdy vozidel. Pokud vznikne požár 

v cca jedné třetině délky tunelu (v tomto případě ve 174 metrech) a jeho intenzita se bude 

rychle zvyšovat, musí se spustit protipožární technologie. Jako příklad uvedu model 

zahoření linkového autobusu, ve kterém cestuje několik pasažérů. 

Řidič zjistí zahoření a zastavuje autobus ve vzdálenosti 174 m od vjezdového 

tunelového portálu. Začíná se počítat čas t: 

t = 2 min – je aktivován integrovaný záchranný systém. Hoří motorová část 

autobusu a oheň se rychle šíří do vnitřní části. Hustý černý toxický kouř stoupá ke stropu 

tunelu. Spouští se axiální požární ventilátor příslušné požární sekce, klapky jsou otevřeny 

na 100 % svého úhlu, rozběhl se protitlakový ventilátor do spojovací i nouzové štoly. 

Je aktivováno dopravní značení a signalizace. 
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t = 4 min – během těchto dalších dvou minut se snaží cestující evakuovat 

do přilehlého nouzového východu protitlakovými požárními dveřmi. V této chvíli je již 

kouř a teplo odsávané hlavně axiálním požárním ventilátorem do výdechového komína. 

Velmi se snižuje viditelnost. 

t = 7 min – řidič zjišťuje, že požár není schopen uhasit vlastními silami pomocí 

hasicího přístroje a s posledními cestujícími opouští tubus nouzovým východem. Kouř se 

dostává částečně i druhého požárního sektoru, a proto se i tam otevírají klapky a spouští se 

axiální požární ventilátor. Kouř se již dál nešíří, i když už je ohněm zasažen téměř celý 

autobus. Cestující opouštějí nouzovým východem zasaženou tunelovou troubu. 

t = 12 min – přijíždí vozidla integrovaného záchranného systému, dochází 

k hašení autobusu, z vody se tvoří pára, která je odsávána spolu s toxickým kouřem, teplota 

začíná klesat. Cestující bezpečně opouští tunel ven z nouzové štoly. Viditelnost v tubusu se 

zlepšuje. 

t = 20 min – lokalizace požáru, provádí se dohašování shořelého autobusu, 

horizontálními ventilátory je vháněn do tunelové trouby čerstvý vzduch, aby bylo co 

nejrychleji obnoveno původní složení ovzduší. 

K zajištění funkčního a efektivního požárního větrání musí být vyhodnoceny 

výsledky několika požárních zkoušek a situací, kdy dochází k požáru. Těchto variant je 

několik a vytváří se pro jednotlivé situace různé scénáře. Rozhodující pro danou variantu 

je: 

 posouzení vrstvení kouře, 

 rychlost nárůstu teploty a její maximum, 

 momentální stav provozu 

 počet zasažených osob  

 stav počasí vně tunelu 

 sklon tunelu 



64 
 

Všechny tyto aspekty hrají roli jak v rychlosti šíření požáru, tak i v hromadění 

toxického kouře nebo jeho odsávání. Důležitou složkou je i míra uvolněné tepelné energie, 

kdy teplota v průběhu požáru rychle narůstá a přenosem pomocí proudění a radiace může 

snadno dojít ke vznícení vedle stojících vozidel, popřípadě jejich nákladu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že automobily obsahují množství hořlavých látek, především pak pohonné 

hmoty, se u běžných vozidel šíří požár velmi rychle a nekontrolovaně s vysokou produkcí 

kouře, což znesnadňuje hasební zásah a eventuální evakuaci osob. 

8.2.8 Matematické výpočty proudění vzduchu  

Při dimenzování systému větrání v tunelu je nutné zohlednit průřez a objem 

odvětrávaného vzduchu a přirozené působení protitlaku. Proto je třeba provést několik 

výpočtů, které napomohou správné volbě systému větrání pro konkrétní tunel. 

Tubus pro jeden směr jízdy je standardní šířky 11,5 m a výšky 8,2 m. 

Je kruhového průřezu omezeného stropní příčkou (viz Obr. 19). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Příčný řez tunelem a jeho rozměry 

Výpočet plochy tubusu a obsahu tubusu 

Vyjdeme ze základního vzorce pro výpočet obsahu kruhu, zaokrouhlujeme vždy 

na dvě desetinná čísla a výsledek na jednotky nahoru: 

S = πr2 = 3,14 ∙ 6,252 = 3,14 ∙ 40 = 126 m2       (1) 
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Vypočítáme obsah kruhové výseče nad stropní příčkou: 

S1 = 
1

2
 r2 ∙ (

𝜋𝛼

180°
 - sinα) = 0,5 ∙ 40 ∙ (0,58 – 0,5446) = 1 m2    (2) 

Vypočítáme také obsah kruhové výseče pod úrovní vozovky: 

S2 = 
1

2
 r2 ∙ (

𝜋𝛼

180°
 - sinα) = 0,5 ∙ 40 ∙ (2,34 - 0,6947) = 0,5 ∙ 40 ∙ 1,55 = 31 m2  (3) 

Výslednou plochu tunelového průřezu spočítáme odečtením kruhových výsečí od 

celkového obsahu kruhu: 

A = 126 – 1 – 31= 94 m2         (4) 

Z tunelového průřezu vychází dimenzování klapek a velikost objemového průtoku 

odváděného vzduchu, který musí být ≥ 3 ∙ A [m3 ∙ s-1] (viz kap. 6.2). 

Protože je celková délka tunelu (523 m) rozdělena rovnoměrně na dvě požární 

sekce, vypočítáme celkový objem tubusu pro odvětrání, když výsledek výpočtu (4) 

budeme násobit délkou požární sekce: 

94 ∙ 261,5 = 24 581 m3        (5) 

Tento objem celé jedné požární sekce je dán pro jeho odvětrávání. 

Výpočet aerodynamického návrhu 

Pro další výpočet je potřeba zohlednit aerodynamický návrh (vzduch při teplotě 

20 °C má hustotu 1,207 kg.m-3), který je počítán pro směrodatnou hustotu vzduchu po. 

K této hodnotě je potřeba přičíst maximální hustotu vzduchu: 

pmax = po + 0,2 = 1,207 + 0,2 = 1,41 kg.m-3      (6) 

Výpočet protitlaku přirozeného vzduchu 

Nejdříve je nutno spočítat rozdíl výšky západního a východního portálu 

(viz Obr. 20). 
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Obr. 20: Grafický výpočet rozdílu výšky portálů 

Jak již bylo v úvodu návrhu uvedeno, je podélné stoupání tunelu 5,24 %, což 

odpovídá úhlu 3o. Výškový rozdíl je tedy 32,43 m. 

Dále pokračujeme dle vztahu: 

∆pT léto = 
9,81 .  ∆𝐻 .  𝑝𝑜 

287,05 .  (
1

𝑇𝑖95
− 

1

𝑇𝑎95
)
 = 

9,81 .  32,43 .  1,207 

287,05 .  (0,00347 − 0,00341)
 = 

383,99

0,017
 = 22,59 kPa  (7) 

8.2.9 Zkoušky systému větrání 

Větrání tunelu je ovlivňováno mnoha parametry, což vyžaduje individuální 

přístup ke každému tunelu. Pouze na základě projektové dokumentace, která vychází 

z normových požadavků, není možné stanovit, zda bude systém větrání fungovat správně. 

Z tohoto důvodu se v průběhu jednotlivých realizačních fází stavby tunelu (projektování, 

výstavba, uvádění do provozu, provoz) prověřuje funkčnost a efektivnost zvoleného 

systému větrání pomocí uvedených zkoušek.  

Ve fázi projektování se pro simulace systému provozního a požárního větrání 

používá počítačový software. V něm je možné zadat veškeré potřebné parametry tunelu, 

jako je jeho délka, sklon, systém odvětrávání, hustota provozu, venkovní podmínky aj., 

včetně modelových situací požáru. Výstupem programu je vizualizace průběhu zadaného 

požáru, průběhy nárůstů teplot, šíření kouře, obsah toxických látek aj. a lze tedy již před 

zahájením výstavby ověřit správné navržení systému větrání. 

Zvolená zařízení pro větrání tunelů (ventilátory, požární klapky) jsou samostatně 

odzkoušena již před instalací v tunelu výrobcem. V rámci výstavby jsou požárně 

bezpečnostní zařízení individuálně zkoušena ve vztahu k řídicímu systému tunelu. Dále je 
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prověřen komplexní systém technického vybavení tunelu, kdy jsou kontrolovány zejména 

reakce na poruchové stavy a signály z čidel, hlásičů a detekčních systémů. 

Před uvedením tunelu do provozu se provádějí zkoušky komplexní funkčnosti 

integrovaného řídicího systému, zkoušky požárem nízkých a středních výkonů a kouřové 

zkoušky.  

Za účelem získání lepší představy o průběhu těchto zkoušek a většímu proniknutí 

do problematiky jsem se zúčastnil 5. září 2015 kouřových zkoušek v pražském tunelu 

Blanka před jeho uvedením do provozu. Hlavním cílem těchto zkoušek bylo ověření 

funkce detekčních čidel signalizujících požár na řídící středisko v různých úsecích tunelu 

a náběh požárního větrání. Zkouška spočívala v simulaci požáru vozidla projíždějícího 

tunelem za pomoci speciálního aerosolu, který simuloval vývin kouře vznikajícího 

při požáru vozidla (viz Obr. 21). V každé tunelové troubě byl proveden jeden pokus. 

Zkouškou byla ověřena správná funkčnost detekce, přičemž při druhém pokusu byl 

operátorem manuálně nastaven maximální výkon odsávání kouře, což efektivněji zabránilo 

rozvíření kouře v celém průřezu tunelu, oproti prvnímu testu, kde byl výkon ventilátorů 

řízen podle automatického náběhu. 

 

Obr. 21: Kouřová zkouška v tunelu Blanka 
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Při provozu tunelu se provádějí zkoušky vycházející z řádu revizí technických 

zařízení, který je součástí bezpečnostní dokumentace, a dále se v rámci cvičení operátorové 

obsluhy a jednotek hasičských záchranných sborů provádějí cvičné zkoušky simulující 

různé varianty mimořádných událostí v tunelu. 

Provádění simulací a zkoušek, které napodobují reálné situace při požárech, je 

cenným nástrojem pro vyhodnocení efektivnosti daného systému větrání ve vztahu 

k možným bezpečnostním rizikům, která mohou při provozu v tunelu nastat. Poznatky 

vyplývající ze zkoušek, jsou významným přínosem nejen při optimalizaci a vývoji 

požadavků norem, technických předpisů a metodických pokynů, ale zároveň mohou být 

důležitým zdrojem informací ve vztahu k taktickému řízení zásahu složek IZS. 
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9. ZÁVĚR  

Jedním z nezbytných prvků modernizace dopravní sítě je výstavba tunelů, kterou 

se zvyšuje efektivita přepravy s minimálním dopadem na životní prostředí. V tunelových 

stavbách dochází k menšímu počtu dopravních nehod oproti běžné silniční dopravě, 

nicméně v případě vzniku takové události s případným požárem mohou být následky 

nehod mnohonásobně větší. To otevírá otázku požární bezpečnosti těchto staveb, což je 

oblast, ve které došlo v průběhu uplynulých let ke značnému vývoji. V úvodu předložené 

diplomové práce jsou popsány největší požáry v tunelech, které vedly ke zpřísnění 

právních předpisů a norem zabývajících se bezpečností v těchto stavbách. 

Požadavky právních předpisů a norem platných v České republice jsou v současné 

době vhodně nastaveny a zaručují vysokou úroveň bezpečnosti v tunelech. V další části 

práce je tato legislativa zhodnocena ve vztahu k větrání tunelů, což je jeden 

z nejdůležitějších prvků požární bezpečnosti tunelového provozu.  

Pro zajištění bezpečné dopravy v tunelu se vychází z celé řady parametrů. Podle 

délky tunelu a intenzity provozu se určují kategorie tunelu, ze kterých vyplývají požadavky 

na technologická vybavení tunelů. Čím je délka tunelu a intenzita dopravy větší, tím jsou 

přísnější požadavky na bezpečnostní vybavení, čímž je docíleno přibližně stejné míry 

bezpečnosti ve všech tunelech. Z kategorie vyplývají požadavky na povinnost zřízení 

mechanického větracího zařízení. Ve vztahu k systému větrání hraje nejdůležitější roli 

rozdělení podle charakteristiky provozu a pravděpodobnosti vzniku kongesce do kategorií 

T1-T3, ze kterých se vychází při volbě nejvhodnějšího systému a konceptu 

větrání. Systému větrání se věnuje hlavní část práce. 

Při výběru systému větrání je nejčastěji volena varianta s nejnižšími náklady 

na provedení, provoz a údržbu, která splní požadovaná bezpečnostní kritéria. 

Nejjednodušší a nejlevnější možností je podélné větrání tunelu, které je efektivní 

pro jednosměrné tunely a umožňuje jednoduchý systém ovládání. Nevýhodou však je 

narůstání koncentrace škodlivin ve směru proudění vzduchu až k portálu tunelu. Tento 

efekt může mít negativní dopad obzvláště v případě dvou dopravních nehod v tunelu, kdy 

dojde k požáru při dopravní nehodě blíže vjezdu do tunelu. Toto riziko nehrozí u systému 
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příčného větrání, které zajišťuje odvod kouře z tunelu separátními kanály. 

Z bezpečnostního hlediska je příčné větrání nejlepší volbou, ale je spojeno se značnou 

počáteční investicí na zhotovení paralelních vzduchotechnických kanálů. Je však nutné 

brát v potaz fakt, že se zvyšující se složitostí systému větrání narůstají nejenom investiční 

náklady na stavbu, ale především se zvětšuje pravděpodobnost vzniku poruch 

na technických a technologických zařízeních. 

V další části diplomové práce jsou hodnocena technická zařízení používaná 

pro odvod tepla a kouře z tunelu. Těmi nejpoužívanějšími jsou ventilátory a klapky, které 

jsou podrobněji popsány. V návaznosti na probranou problematiku je závěr práce věnován 

samotnému návrhu systému odvodu tepla a kouře. Při navrhování systému musí být nejen 

dodrženy požadavky norem, ale návrh musí být komplexně zhodnocen i z pohledu 

možných běžně neočekávaných situací. Uvedené zásady a postupy pro navrhování 

správného systému větrání jsem pak uplatnil na konkrétním fiktivním tunelu, ve kterém 

jsem navrhl systém příčného větrání a rozvedl další souvislosti spojené s výstavbou, 

provozem a zkouškami.  

V budoucnosti lze očekávat nárůst počtu a délek tunelů, což bude obnášet nemalé 

finanční náklady na provedení a zajištění bezpečnosti provozu. Současný trend rychlého 

rozvoje nových technologií by se mohl projevit také v tomto oboru, což by mohlo vést 

ke snížení vstupních investic. V důsledku vývoje informačních technologií se dá očekávat, 

že software pro matematické modelování, který je v současné době po hardwarové stránce 

značně náročný, bude hojněji využíván, což by vedlo k optimalizaci požárního větrání 

a zvýšení požární bezpečnosti.  
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