
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chování osob při dopravní nehodě  
v silničním tunelu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:       Lenka Kopecká 
Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petr Kučera 
Studijní obor:       Bezpečnostní inženýrství 
Datum zadání diplomové práce:   17. října 2007 
Termín odevzdání diplomové práce:  30. dubna 2008 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně. Beru na 

vědomí, že diplomová práce není mým výhradním autorským dílem, a že může sloužit 

potřebám fakulty i bez mého předchozího souhlasu. Přílohy číslo 7-14 dané mi k dispozici, 

jsem samostatně doplnila. 

 

 

 

V Ostravě dne ………………… ………………………. 

  Lenka Kopecká 

 



Diplomová práce  
 Poděkování 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

 

 Panu Ing. Petru Kučerovi za odborné vedení diplomové práce, Iloně Uhrové za rady 

při formální úpravě a rodičům za poskytnutí materiální a psychické podpory. V neposlední 

řadě firmě Pragoprojekt a.s. za poskytnutí informací a možnost prohlídky dispečinku 

pražských tunelů, dispečinku dálniční policie Slavíkov a tunelu Valík. 

 



Diplomová práce  
 Anotace 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    
Anotace/Abstract 
 
Kopecká, L.: Chování osob při dopravní nehodě v silničním tunelu.  

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 66 s., 16 příloh 

 

Mezi dopravními experty převládá názor, že nehoda v tunelu bude pravděpodobněji 

způsobena chybou řidiče než nedostatečným bezpečnostním opatřením. Následující 

diplomová práce pojednává o uvědomění si možných rizik a nebezpečí při jízdě tunelem. 

Velká pozornost je věnována chování řidičů a jejich znalostem, jak se při nehodě zachovat. 

Dále je pozornost věnována tomu, aby byla zachována bezpečnost v celé délce tunelu. 

Dotazníky a případová studie jsou použity k zobrazení aktuální situace a k vyvození 

použitelných závěrů. Tyto výsledky mohou být do budoucna využívány při oslovování řidičů 

v oblasti jejich bezpečnosti a při případném vzniku mimořádné události.  

 

Klíčová slova: tunel, dopravní nehoda, bezpečnost, chování osob 

 

 

Kopecká, L.: The Behaviour of Persons in the course of Traffic Accident in a Road tunnel 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University in Ostrava, 2008. 66 p., 16 enclosures 

 

The prevailing opinion among the traffic experts is that the incident in the tunnel is 

more likely to be caused by drivers fault rather than by the lack of security precautions. Thus 

the following thesis deals with the driver’s awareness about the possible risks and dangers 

while driving in the tunnel. The main focus dwells on the drivers conduct and his knowledge 

on how to behave during the incident. Attention is paid to the process of creating ‘safe’ tunnel 

in its whole length. Questionnaires and case studies are used in order to depict present 

situation and therefore make applicable conclusions. These can be further used to address the 

drivers regarding their security and possible future conduct while an incident occurrence. 

 

Keywords: tunnel, Accident, safety, behaviour persons 
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1. Úvod: 
Odborník na tunely Hermann Knoflacher před časem prohlásil, že "neexistují 

nebezpečné tunely, existují pouze nebezpeční řidiči, protože jen v důsledku jejich chyb 

dochází v tunelech k nehodám". [20] Toto je jedním z důvodů, proč jsem se v diplomové 

práci zaměřila právě na bezpečnost v silničních tunelech a to především z hlediska 

informovanosti účastníků silničního provozu o možných rizicích.  

Zabývám se chováním osob při dopravní nehodě v silničním tunelu. Podstatnou roli 

v mé diplomové práci hraje zjišťování situace o tom, zda řidiči vlastně vědí, jak se mají 

v tunelu v případě dopravní nehody zachovat. Jako pomůcku jsem si k tomu zvolila dotazník, 

který by měl být směrodatný z hlediska dostatečnosti stávající ho stavu o informovanosti 

řidičů, a který by měl dále ukázat, jaký je nejvhodnější prostředek, kterým je zapotřebí řidiče 

informovat. Zda je pro ně nejvhodnější nebo přijatelnější „letáková“ forma, internet, TV spoty 

(např. BESIP) nebo častější diskuze v médiích.  

V diplomové práci jsou chronologicky shrnuty některé dopravní nehody, které se staly 

jak v tunelech zahraničních, tak v tunelech u nás v České republice. V další části jsou shrnuta 

rizika, která se při průjezdu v tunelu mohou vyskytovat. Celý tunel od konstrukce, přes 

technologii tunelu, až po řízení dopravy a provoz v tunelu s sebou přináší obrovské množství 

rizik, proto je nutné tato rizika vyhledávat, vyhodnocovat a následně je minimalizovat, 

aby bylo možné daný tunel prohlásit za „bezpečný“. K tomu slouží velké množství analýz, 

některé z nich jsou uvedeny v nově vydané publikaci Analýza a řízení rizik v dopravě [22]. 

Dále tato diplomová práce obsahuje bezpečnostní vybavení tunelu, které je používáno, 

jak u nás, tak ve světě. Činnosti spojené s videodohledem, který přenáší obraz z tunelu přímo 

na dispečink tunelu, a který usnadňuje a urychluje komunikaci dispečera s účastníky případné 

dopravní nehody. 

Cílem mojí práce je snížení počtu dopravních nehod v silničních tunelech za pomocí 

prevence. Je zřejmé, že pokud není tunel dostatečně zabezpečen, musíme se spolehnout pouze 

na účastníky silničního provozu, a to tak; že se včas dostanou z místa nehody do bezpečí, 

že se případně nebudou chovat způsobem, kterým by ohrozili ostatní účastníky silničního 

provozu, nebo v nejhorším případě tak, že by svým chováním nehodu přímo způsobili. Toto 

chování může být zapříčiněno nevědomostí nebo neukázněností řidičů a ostatních osob, 

které se v tunelu vyskytují. 
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2. Základní rozdělení tunelů 
Tunely můžeme rozdělit dle základního kritéria podle prováděné komunikace na pozemní 

komunikace a dráhy.  

 

Pozemní komunikace dělíme podle zákona o pozemních komunikacích 

(č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)[32] na: dálnice, silnice (I., II. a III. třídy), 

místní komunikace a účelové komunikace. Zde je pozemní komunikace definovaná 

jako dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných 

zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnost.  

Objekty v trase pozemní komunikace jsou propustky, mosty (estakády, nadjezdy, 

podjezdy), zdi (opěrné, zárubní, obkladní), tunely a galerie. Silniční tunely se dělí podle 

provádění na ražené nebo hloubené, podle místa na horské, městské, podmořské a podříční.  

Podle dopravního uspořádání na tunely s jednou tunelovou troubou to na horizontální 

a vertikální uspořádání dopravních proudů a na tunely se dvěma tunelovými troubami.  

 

Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

a dráhou je v tomto případě cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení 

potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.  

Dráhy dělíme na železniční, tramvajové, trolejbusové,  lanové a metro. Zákon 

se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné a na lyžařské vleky. Trakce na železnici 

je u nás pouze elektrická a motorová, parní byla úplně zrušena v roce 1980. Železnice 

je možno dále rozdělit podle přenosu elektrické energie na trolejové vedení vrchní 

(nejčastější) a třetí proudovou kolejnici, která je vedena po boku koleje.  

Ve všech elektrizovaných tratích je nutno zajistit, aby nedošlo k vodivému spojení 

kolejnicových styků, aby byly uzemněny všechny kovové součásti v blízkosti trakčních 

vedení, a aby byla zajištěna ochrana proti dotyku s trakčním vedením (na mostech zábradlí 

s ochranným krytem nebo sítí). U motorové trakce se používají spalovací dieselové motory, 

díky kterým klesají náklady na vybavení trati a naopak mají dopad na životní prostředí. 

Z důvodů složitosti silničních tunelových staveb, nebudou železniční tunely dále 

podrobně řešeny. 
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Nehody v tunelech s následným vznikem požárů a usmrcením osob jsou v poslední 

době tak popularizované, že je velmi jednoduché si tyto nehody a oběti spočítat. Obecná 

statistika počtu nehod v silničních tunelech vykazuje, že jejich počet na jeden kilometr délky 

tunelu a rok je srovnatelný s údaji pro volné komunikace, a dokonce i nižší vzhledem 

k absenci křižovatek a vlivu počasí na provoz v tunelech. [20]  

Další otázkou ohledně bezpečnosti v tunelech je počet tubusů tunelu, které nám 

směrově rozdělují tunel na dvě samostatné trouby s jednosměrným provozem (obrázek 1). 

 
Obrázek 1: Třípruhový západní tunel u severního portálu, tunel Mrázovka [4],  

 

Myslíte si, že je provoz v dvoutubusovém tunelu, kde je pravděpodobnost střetnutí se 

s protijedoucím vozidlem téměř nulová, bezpečnější než u tunelu jednotubusového 

s obousměrným provozem? Názory na tuto problematiku se liší, protože podstatnou roli zde 

hraje ekonomické hledisko, protože výstavba dvoutubusového tunelu je jednoznačně dražší 

než u jednotubusového. Z hlediska bezpečnosti je to sporné, experti se domnívají, že pokud 

se řidič nachází v tunelu s obousměrným provozem v jedné troubě, pak je při řízení vozidla 

opatrnější a více ostražitější než u jednosměrného provozu.  

Ze statistického hlediska je pravda ta, že se řidiči v případě dvoutubusového tunelu 

(jako je například Strahovský tunel v Praze) chovají nezodpovědněji a lehkomyslněji. 

Objevily se i případy, kdy řidičům jedoucím v tomto typu tunelů byla naměřena obrovská 

rychlost (až 160 km/h), která není povolena ani na otevřených komunikacích, natož 

v tunelech. Podle již zmíněného rakouského odborníka na tunely Hermana Knoflachera 

je o patnáct až dvacet procent více nehod v tunelech dvoutubusových. 
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Naopak podle vypracované analýzy rizik pozemních komunikací pana profesora 

Václava Hamaty z dopravní fakulty ČVUT je zřejmé ze statistiky dvou srovnatelných tunelů, 

vyplývá, že dvoutubusové tunely jsou o 50 % bezpečnější než tunely jednotubusové 

s obousměrným provozem (obrázek 2) 

 

 
Obrázek 2: Porovnání počtu nehod v Gotthardském a Seelisbergském tunelu ([13], str. 32) 

2.1. Silnice nebo železnice 

Při porovnávání silničních a železničních tunelů docházíme k závěru, že počet 

aktivních účastníků provozu v tunelu (řidičů na 1 km) délky tunelu je u silničních tunelů 

podstatně vyšší než u tunelů železničních. A přibližně 90 % těchto nehod je zaviněno lidským 

faktorem. [13] 

Mezi nejčastější možnosti nehody patří kolize vlivem vybočení z dráhy, 

u obousměrných trub možnost čelních srážek, hustota provozu je podstatně vyšší než 

u železničního tunelu a při jízdě automobilem je nutno dodržovat dostatečné odstupové 

vzdálenosti (nejvhodnější je až 150 m). 

 

2.2. Roztřídění tunelů z hlediska dopravní bezpečnosti 

Je zřejmé, že hlavní roli v této problematice bude hrát intenzita silniční dopravy, délka 

tunelu, a to, zda se jedná o tunel vyskytující se v městské části, na obchvatu nebo zda se jedná 

o tunel dálniční, což je dáno zejm. charakterem provozu.  

TP98 dělí podle těchto kritérií tunely do 3 kategorií (obrázek 3). Kategorie TC 

zahrnuje tunely délky od 100 m do 500 m, přičemž intenzita dopravy nepřekročí 

15 000 vozidel za den. U tunelů skupiny TB je to obdobné s rozdílem délky tunelu a ta 
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se pohybuje v rozmezí 500 m až 3 000 m. Do skupiny TA mohou být zařazeny tunely 

od 100 m až po 10 km, jediným rozdílem je tu intenzita dopravy, se kterou se na rozdíl od 

předchozích dvou skupin počítá až od 15 000 vozů za den. [27] Intenzita dopravy je v tomto 

případě dána ročním průměrem denní intenzity tzv. ekvivalentních vozidel a stanovuje se 

pomocí převodových koeficientů. Tyto koeficienty se pohybují od 0,5 (motocykl), 

přes 1,0 (osobní automobil), až po 2,5 (nákladní auto s návěsem).  

Tuto intenzitu a složení dopravy musíme předpovídat na 10 až 15 let dopředu, 

z důvodu návrhu bezpečnostně technického vybavení tunelu, které se navrhuje minimálně 

na toto období. [15]  

 
Obrázek 3: Kategorizace tunelů z hlediska bezpečnostního vybavení ([27], str. 22) 
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3. Obecná statistika počtu nehod v tunelech 

3.3. Nejznámější havárie a nehody v silničních tunelech 

19. leden 2007 Rakousko 

Hromadná srážka v tunelu Ehrentalerberg na silnici A2 u Celovce: 29 osobních 

automobilů, 9 nákladních automobilů a jeden autobus se do sebe po srážce zaklínili. Dvanáct 

osob bylo zraněno, žádná z osob nebyla zraněna těžce. Okolo 150 osob mohlo bezpečně 

opustit tunel. Příčina nehody: drobné kapky nátěrové hmoty na dřevo byly rozježděny 

motorovými vozidly po pojízdné vrstvě vozovky a povrch vozovky se pak změnil v kluziště 

lesklé jako zrcadlo. Vyprošťování vozidel trvalo 12 hodin. [2] 

 

17. prosinec 2006 Rakousko 

Při jízdě Tauernským tunelem po silnici A10 z Villachu na Salzburg se srazil dálkový 

autobus s nákladním vozem. Autobus s přibližně 50-ti cestujícími se překlopil. Třicet osob 

bylo zraněno. [2] 

 

26. října 2006 Norsko 

V Eidsvollském tunelu u Osla se čelně srazilo auto s cisternou nákladního vozu. 

Nákladní vůz začal okamžitě hořet. Řidič osobního vozidla přišel o život, řidič nákladního 

vozu vyvázl jen se zraněním. [2] 

 

16. září 2006 Švýcarsko 

Vozy se srazily v  742 metrů dlouhém tunelu v kantonu Graubünden. Šest osob 

zahynulo a šest osob bylo zraněno při srážce osobního automobilu s autobusem v dálničním 

tunelu Viamala na východu Švýcarska. Tunel Viamala je v provozu od roku 1967. 

([21]obrázek 4) 
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Obrázek 4: Tunel Viamala na východu Švýcarska [21],  

 

4. června 2005 Francie, Itálie:  

Ve 13 km dlouhém alpském tunelu Fréjus, který spojuje Francii a Itálii (Lyon 

s Turínem), začala v sobotu 4. června 2005 z automobilu převážejícího pneumatiky unikat 

nafta. Kamion se vzňal. Dva lidé, oba Slováci, při tragédii zemřeli, udusili se nedaleko 

od východu z tunelu. Dvacet lidí bylo přiotráveno kouřem. Teplota v tunelu přesáhla 1000°C. 

To bránilo záchranným pracím, dokonce se žárem zřítila část stropu tunelu. Celkem deset 

kilometrů tunelu bylo poničeno. Tunelem Fréjus denně projíždělo 3800 kamiónů. A ročně 

to bylo více než 2 milióny vozidel. [20], [30] 

 

24. října 2001 Švýcarsko: 

Gotthardský tunel dlouhý 16 322 m (A 2 mezi Göschenen a Airolo), vznikl zde požár, 

který zapříčinila kolize dvou nákladních aut. Při této katastrofě přišlo o život 

11 lidí. [20], [21],[2] 

 

17. října 2001 Dánsko:  

Guldborgsund 460 m dlouhý tunel (mezi Kodaní a Rödby) narazilo zde v mlze 

nákladní auto do osobního, a tím způsobilo řetězovou dopravní nehodu. Pět mrtvých, 

devět těžce zraněných. [2], [8] 

 

8. srpna 2001 Rakousko: 

Tunel Amberg - kolize rakouského autobusu a rakouské dodávky. Došlo k hromadné 

havárii. Tři úmrtí, mnoho zraněných. [2] 



Diplomová práce  
Obecná statistika počtu nehod v tunelech 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    

Lenka Kopecká 15

6. srpna 2001 Rakousko: 

Gleinalm tunel (A9 u Gratzu). Kolize dvou osobních automobilů, které začaly hořet. 

Pět mrtvých, čtyři těžce zranění (včetně malých dětí). [2] 

 

11. listopadu 2000 Rakousko: 

Kaprun - lyžařský areál (obrázek 5, 6). Ničivý požár lanovky vyvolala závada 

v horkovzdušném topení, které při poslední technické prohlídce podobně jako hydraulické 

zařízení nebylo přezkoušeno. K tragédii by však nedošlo, kdyby vnitřek lanovkového vagónu 

nebyl vyroben z hořlavé, jedovaté umělé hmoty. Navíc tunelové protipožární dveře se 

po nehodě lanovky neuzavřely, což způsobilo rychlé rozšíření jedovatých plynů do vrcholové 

stanice, kde zemřeli tři lidé. [28] Celkem bylo zmařeno 155 životů včetně dětí 

a mladistvých. [2] 

  
Obrázek 5, 6: Tunelová lanovka v Rakouském lyžařském středisku Kaprun. [28] 

 

29. května 1999 Rakousko: 

Tauernský tunel. Kamion plně naložený laky způsobil hromadnou havárii, začal hořet. 

O život přišlo 12 lidí a 42 jich bylo zraněno. [2] 

 

24. března 1999 Francie, Itálie: 

Belgické nákladní auto naložené moukou a margarínem začalo hořet v tunelu Mont 

Blanc. Oheň zavinil nedopalek cigarety. Oheň se šířil velmi rychle, jeho likvidace trvala 

24 hodin. 42 lidí přišlo o život. [2] 

 

18. března 1996 Itálie: 

Palermo. Nákladní automobil s cisternou vybuchl najetím na mikrobus. Oheň pohltil 

19 aut. O život přišlo 5 lidí a 26 jich bylo zraněno. [2] 
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Toto je pouze výčet nejznámějších havárií v Evropě, pokud bychom se chtěli zaměřit 

na přehled všech dopravních nehod a havárií v tunelech, pak jej dobře zpracovali 

na webových stránkách BOZP-info [8], článek je zpracovaný Ing. Janou Drgáčovou z fakulty 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Z jejího 

závěru vyplývá, že většina nehod, které se kdy v tunelech staly, je způsobena selháním 

lidského činitele.  

Každý člověk je osobnost, proto u každého jedince musíme předpokládat, že se 

po vjetí do tunelu bude chovat jinak, než za běžného provozu po otevřené komunikaci. 

Nepředvídatelné chování řidičů je ve většině případů způsobeno pocitem stísněnosti, nížené 

viditelnosti zapříčiněné umělým osvětlením v tunelu, monotónností jízdy a ztrátou orientace 

vzhledem k okolí. 

3.4. Některé nehody v českých tunelech 

19. prosinec 2007 

V Husovickém tunelu v Brně došlo k nehodě osobního automobilu, když řidič (63) 

vozidla Škody narazil do stěny tunelu. Řidiče se podařilo oživit, avšak při převozu 

do nemocnice zemřel. Tunel musel být kvůli nehodě uzavřen, dopravu odkláněla policie. 

Uniklou provozní kapalinu v podobě desetimetrové skvrny zasypali hasiči 

sorbetem. (obrázek 7, [14]) 

 
Obrázek 7: Husovický tunel v Brně, [14]  

 

7. prosinec 2007 

V Pisáreckém tunelu (503 m) ve směru do centra Brna došlo k dopravní nehodě 

polského kamionu, který se při výjezdu z tunelu v zatáčce převrátil na levý bok. Řidič utrpěl 

lehká zranění. Uniklá provozní kapalina byla zlikvidována sorbetem, aby se zabránilo 

vniknutí do kanalizace. (obrázek 8, [21]) 
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Obrázek 8: Pisárecký tunel, nehoda polského kamionu [21] 

8. květen 2007 

Husovický tunel (582 m) ve směru do centra Brna. Přibližně v půlce tunelu narazil 

osobní automobil do SOS výklenku, od kterého se odrazil a ocitl se v protisměru. Řidička 

osobního automobilu byla lehce zraněná. Bylo nutné zlikvidovat uniklé provozní 

kapaliny. (obrázek 9) 

 

Obrázek 9: Nehoda v Husovickém tunelu [21] 

1. únor 2007 

V ústí Strahovského tunelu došlo k požáru osobního automobilu značky ŠKODA. 

Jednotky HZS požár uhasily a tunel musel být uzavřen. (obrázek 10, [21]) 

 
Obrázek 10: Požár osobního automobilu škoda, Strahovský tunel [21] 



Diplomová práce  
Obecná statistika počtu nehod v tunelech 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    

Lenka Kopecká 18

26. říjen 2005 

V Letenském tunelu došlo k hromadné nehodě dvou autobusů a několika osobních 

vozů. Řidič estonského autobusu neubrzdil vozidlo projíždějící zatáčku tunelu a narazil tak do 

jiného autobusu značky Karosa stojícího před ním. Vůz, do kterého narazil, následně najel na 

další před sebou stojící automobily. Celkem bylo při nehodě zraněno dvanáct osob, z toho 

osm dětí. (obrázek 11, [21])  

 
Obrázek 11: Hromadná nehoda v Letenském tunelu [21] 

 

24. září 2005 

Tunel Hřebeč mezi Moravskou Třebovou a Svitavami, krátce po šesté hodině ranní 

došlo k požáru tahače s návěsem naloženým kládami. Příčinou požáru byl prasklý spoj hřídele 

tahače, následné porušení hadic s přívodními kapalinami. I přes duchapřítomný zákrok řidiče, 

který se snažil uhasit tahač příručním hasicím přístrojem, došlo k opětovnému vznícení 

a požár uhasili až přivolaní hasiči, kteří museli likvidovat i uniklé provozní 

kapaliny. (obrázek 12) [21] 

 
Obrázek 12: Požár v tunelu Hřebeč [21] 
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3.5. Shrnutí 

Je zřejmé, že problematika týkající se bezpečnosti tunelových staveb je aktuální nejen 

ve světě, ale s nově se rozšiřující sítí silničních tunelů také u nás. V tabulce (příloha 2) můžete 

vidět přehled již dokončených silničních tunelů v ČR (černě), dále tunelů ve výstavbě 

(červeně) a také tunelů v projektové fázi (růžově).  

Důraz na bezpečnost, jak to tak většinou bývá, začal být kladen až po výše zmíněných 

haváriích v tunelech u Palerma, v Gotthardu, Tauernu, pod Mont Blankem a v Kaprunu. 

V roce 2001 se začalo blýskat na lepší časy a mezi jeden z hlavních cílů Evropské unie 

přibylo zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, což vedlo vytvoření 

několika programů zabývajících se požární bezpečností v silničních tunelech. Tyto projekty se 

zaměřovaly především na shromažďování informací o požárech v tunelech (FIT, [12]), dále 

na nové tunely, jejich způsob provozu vzhledem k životnímu prostředí, bezpečnostním 

opatřením a vzhledem k životnosti tunelu (DARTS, [11]), na preventivní opatření, která 

by vedla ke snížení počtu nehod v tunelech (Bezpečný tunel), dále pak na zvýšení bezpečnosti 

za pomocí nejnovějších informačních technologií (SIRTAKI, [23]) a zvýšení požární 

bezpečnosti v již existujících tunelech (UPTUN, [29]). [24]  
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4.  Technologické vybavení tunelu 
Technologické vybavení tunelu se rozumí podle TP98, vybavení tunelu technickými 

prostředky, sloužícími k zajištění bezpečnosti průjezdu tunelem, při zachování ekonomických 

a ekologických požadavků. ([27], str. 14) 

 
Obrázek 13: Subsystémy tunelu a jejich vzájemné vazby ([27], str. 18, obrázek upraven) 

 
Mezi jednotlivými systémy technologického vybavení tunelu (obrázek13) existují velmi 

úzké vzájemné vazby, pomocí kterých spolu jednotlivé systémy komunikují a spolupracují. 

Každý subsystém obsahuje senzory (měření rychlosti, opacity, kouře, požár, otevření kabiny, 

apod.) a aktory (oznámení zastavení vozidla dispečinku, zapnutí ventilátoru, spuštění 

požárního poplachu, změna značení na návěstidlech, apod.), které se spustí na základě změny 

zaznamenané senzory. 

 

4.6. Řídicí systém 

Řídicí systém slouží k zajištění plynulosti provozu dopravy v tunelu, bezpečnosti 

jak při běžném provozu, tak při nepředvídaných událostech a nouzových situacích v tunelu. 

Pokud nemá tunel vlastní řídicí jednotku (velín s dispečery, obrázek 16, 17), integruje se 

řízení a monitorování několika tunelů do jednoho centrálního dispečinku. Veškeré informace, 
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které získáváme z tunelu, jsou k dispozici v systému řízení dopravy většinou města a regionu 

(úroveň oblasti) a následně informace z města a regionu jsou informačním podkladem 

pro řízení tunelu. [27], [22]. Krátké tunely mají většinou dispečink bezobslužný 

(obrázek 14, 15), který používají zejména při údržbě tunelu, při mimořádné události, 

kdy dispečer komunikuje s velitelem zásahu a přímo na místě může ovládat tunel.  

   
Obrázek 14, 15: Bezobslužný dispečink tunelu Valík (vlastní foto, 4. 4. 2008, Pragoprojekt, a.s.) 

Dojde-li například k nehodě v tunelu a je tím ovlivněna dopravní situace celého města, 

odehrává se to na úrovni útvaru, kde se integruje řídicí systém města s řídicím systémem 

tunelů. Tato situace je posléze řešena přednastavením programů na křižovatkách, odkláněním 

dopravy pomocí proměnných návěstidel a značek, a dále v neposlední řadě upozorněním 

řidičů na dopravní situaci pomocí rádia vysílajícího v daném regionu, že v tunelu došlo 

k nehodě a je vhodné se na požadované místo dostat po jiné trase.  

  
Obrázek 16, 17: Dispečink [5] (vlevo), dispečink pražských tunelů Strahov (vpravo) 

4.7. Dopravní systém 

Dopravní systém je tvořen zařízeními, měřícími dopravní a fyzikální veličiny, 

signalizačními zařízeními umístěnými v zorném poli řidiče a spolupracuje s řídicím 

systémem. Dochází zde například k měření hmotnosti nákladních vozidel (snímání hmotnosti 

jednotlivých poloos a obrazové informace zaznamenané kamerami), k měření rychlosti 
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vozidel, kontroluje se překročení koncentrace škodlivin a dochází zde k identifikaci nehod 

atd.  

 K zajištění určité úrovně bezpečnosti slouží vybavení tunelu, které může mít různé 

úrovně, od minimální přes základní, až po rozšířenou. Např. základní vybavení tunelu 

je znázorněno na obrázku 18. Skládá se ze svislých stálých a proměnných značek před 

a za tunelem (tabulka v příloze 4), z detektorů pro měření dopravních dat, mechanických 

zábran (závory pro uzavření prostoru, např. v tunelu Valík se nevyskytují, i když jeho 

vybavení je vzhledem k jeho délce, dalo by se říci nadstandardní až předimenzované) další 

PDZ mimo tunel i v tunelu (při délce ≥ 600 m), systém videodohledu, hlásky nouzového 

volání (SOS kabiny), zařízení pro provozní informace atd. 

 
Obrázek 18: Základní vybavení tunelu ([27], str. 32) 
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4.8. Bezpečnostní systém 

Bezpečnostní systém umožňuje komunikaci osob (řidičů) s řídicím systémem 

a naopak. Jeho hlavním úkolem je zajistit maximální ochranu uživatelům tunelu a dále pak 

materiální ochranu tunelu jako takového před případným poškozením, způsobeným 

dopravním provozem. Je tvořen souborem proměnného značení únikových cest, dohledovým 

systémem, spojovacími zařízeními, dorozumívacími zařízeními, požárním zabezpečením 

a systémem videodohledu. Přehled jednotlivých subsystémů a zařízení příslušejících 

k bezpečnostnímu vybavení tunelu na základě roztřídění tunelů z hlediska bezpečnosti 

viz. kapitola 2.2, je vyobrazen v příloze 3.  

4.8.1. Únikové cesty 

Budují se u moderních silničních tunelů a počítá se s nimi již při projekci tunelu. 

Dělí se na: 

∗ Chráněné únikové cesty (CHÚC)  

- propojky mezi dvěma tubusy tunelu 

- únikové chodby 

- únikové šachty (evakuační výtah) 

∗ Nechráněné únikové cesty (NÚC) 

- chodníky směřující  - do CHÚC 

   - směrem k portálům  

 

Budují se ve vzdálenostech cca 350 m, tj. vždy v odstavných zálivech (pokud jsou 

v tunelu zřízeny) a v polovičních vzdálenostech mezi nimi. V případě, že se jedná 

o dvě souběžné jednosměrné tunelové trouby, dělají se únikové cesty jejich propojením 

(tzv. tunelové propojky, obrázek 19, 20). Únikové cesty mohou vyúsťovat přímo na povrch 

jako štoly (chodby například směrem k portálům) nebo šachty s výtahy, umožňujícími výstup 

přímo na povrch. Únikové chodby, které slouží jako tunelové propojky, a které jsou zároveň 

umístěné v odstavných zálivech, se ve většině případů navrhují s průjezdným profilem pro 

vozidla, aby byl umožněn zásah IZS z vedlejší trouby. Únikové chodby musí být od 

dopravního prostoru odděleny dveřmi požární odolnosti minimálně 30 minut. Každá 

záchranná cesta musí být větrána s přetlakem 25-50 Pa, aby nedocházelo k nasávání kouře 

v případě požáru nebo uniklé toxické látky. 
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Obrázek 19, 20: Tunelová propojka, tunel Horelica Slovensko (Pragoprojekt, a.s.) 

 
Na otázku 1) z dotazníku (příloha 6) někteří odpověděli, že tunelová propojka slouží 

k „údržbě, kvůli propojení mezi tunely, kdyby bylo potřeba jeden uzavřít“ nebo „při zamezení 

provozu v části jednoho tunelu lze odklonit dopravu do druhého tunelu (ať už nehodou nebo 

opravami)“ což je z části pravda, ale nebývá to tak často realizováno. 

Značení únikových cest 

Značení únikových cest je jeden z nejdůležitějších subsystémů. Slouží k zvýšení 

orientace osob v tunelu v případě vzniku mimořádné události a k jejich bezpečnému navedení 

do bezpečí, tj. do místa, které již není ohroženo vzniklou mimořádnou událostí. [22]  

 Bezpečnostní značky  

Pomocí bezpečnostních značek je uživatel tunelu nasměrován k bezpečnému východu, 

ať už se jedná o tunelovou propojku nebo ústí tunelu. Tyto značky musí být prosvětlené, 

ale nejčastěji jsou vyrobeny z fotoluminiscenčního materiálu, jeho svítivost se pohybuje 

v hodnotách 300, 450 nebo až 600 mcd/m2 . Dalším požadavkem je minimální doba, 

po kterou musí být dostatečně viditelné, tato doba se pohybuje v rozmezí od 10 do 15 minut. 

Umísťují se v bezprostřední blízkosti vstupů nebo vjezdů do záchranných únikových cest, 

nejčastěji tunelových propojek, případně kabin SOS (prosvětlené značky). Některé příklady 

bezpečnostních značek jsou uvedeny v příloze 5, [18]. Na SOS kabině musí být výrazné 

číselné označení a musí zde být dvojjazyčně (čeština, angličtina) uvedeno, že se nejedná o 

úkryt před požárem. V případě označení směru úniku a vzdálenosti ke vstupu do záchranné 

cesty se umísťují na ostění tunelu s maximálním vzájemným odstupem 15 m do výšky 

maximálně 1,5 m. [10], [18] 

Příklady označení únikových cest jsou uvedeny na obrázku 21, 22. 
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Obrázek 21, 22: Značení únikových cest (Pragoprojekt, a.s.) 

4.8.2. Dohledový systém 

Jedná se o subsystém zajišťující dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu 

na pozemní komunikaci a zároveň funguje jako dohledový systém pro zamezení vjezdu 

potenciálně nebezpečného vozidla. [22] V tomto případě se používají tzv. dopravní modely, 

které zpracovávají stav dopravy, na základě měření a úpravy dat. Model dopravy pracuje 

s údaji detektorů, které poskytují informace o povaze vozidel v každém jízdním pruhu, 

okamžité a průměrné rychlosti vozidel (vypočtené na základě průjezdu tunelem, ať už vjel 

do tunelu v pravém jízdním pruhu a vyjel v levém jízdním pruhu). Tyto údaje se zpracovávají 

nejen po celé délce tunelu, ale i ze vzdáleností min. 500 až 1000 m před portály tunelu. 

Na základě tohoto modelování můžeme klasifikovat dopravu ve stupních 1 až 5, 

kde (1) znamená naprosto volný průjezd a (5) kolonu vozidel. Řídicí systém automaticky 

pracuje na základě vyhodnocení statických (řádný, zvláštní, mimořádný, havarijní) 

a přechodových dopravních stavů. Operátor spolupracující s řídicím systémem pouze dohlíží 

na řízenou technologii.  

 Měření úsekové rychlosti 

Tento prvek zajišťuje kontrolu dodržování povolené rychlosti na ohraničeném úseku 

vzhledem k aktuálnímu dopravnímu značení, které je uvedeno na proměnných dopravních 

značkách (B20a, příloha 4). Nedodržování maximální povolené rychlosti v mnoha případech 

vede ke vzniku dopravní nehody. Proto je vhodné řidiče již před příjezdem do tunelu varovat, 

že v tunelu dochází k měření radarem. Tato měření jsou vyhodnocována a při překročení 

maximální dovolené rychlosti jsou předávána přestupkové komisi. 
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Obrázek 23: Upozornění řidičů na měření úsekové rychlosti [5] 

Obrázek 24: Zobrazení zařízení MUR-05 k měření úsekové rychlosti [5] 

K měření úsekové rychlosti se používá například systém MUR-05, který je schopen 

zaznamenat vozidla jedoucí rychlostí až 200 km/h, s tím, že délka měřeného úseku musí být 

min. 100 m. Snímky a zaznamenané údaje jsou odesílány prostřednictvím technologie GSM 

na dispečerské pracoviště, kde jsou zpracovávány a archivovány. Další možnost je, že jsou 

přenášeny přímo do přenosného počítače policejní hlídky, k blokovému řešení 

přestupku.(obrázek 25) 

 
Obrázek 25: Schéma měření úsekové rychlosti [5] 

 
 Vzdálenost mezi vozidly 

Zajišťuje kontrolu dodržování předepsané vzdálenosti mezi vozidly v tunelu.  

 Termovize 

Tento prvek zajišťuje kontrolu teploty vozidla před vjezdem do tunelu.  
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4.8.3. Spojovací zařízení  

Spojovací zařízení zajišťuje uživateli tunelu možnost spojení s operátorem tunelu, 

případně se složkami IZS a to buď prostřednictvím telefonního zařízení nebo prostřednictvím 

alarmových tlačítek. 

 Telefon 

Zajišťuje verbální komunikaci mezi uživatelem tunelu a operátorem tunelu. Telefony 

jsou umístěny v SOS skříních a jsou označovány bezpečnostní značkou IZS04, uvedenou 

v příloze 5. Málo který z účastníků silničního provozu v tunelu ví, že ke spojení 

s dispečinkem dojde již při vstupu do SOS skříně, ve které se okamžitě po otevření spustí 

kamerový dohled nebo alespoň dojde k ohlášení na dispečinku, že došlo k otevření SOS 

skříně, a že se do ní dostala osoba, která potřebuje pomoc. Proto také reakce některých 

dotazovaných na otázku co najdou v SOS skříni (tj. na otázku č. 2 dotazníku uvedeného 

v příloze 6) „nic, ta už je dávno vykradená“ nebo „nevím, neměl jsem tu možnost se tam 

nikdy podívat“ svědčí o nevědomosti uživatelů. S radostí však mohu konstatovat, že většina 

dotazovaných na tuto otázku odpověděla „telefon“. Vše je dále řešeno v kapitole 6.2. 

 Tlačítka 

Tlačítka nacházející se opět v SOS skříni, umožňují aktivovat příslušné složky IZS 

nebo odtahové služby. O existenci tohoto zařízení v tunelu ví opravdu malé procento 

dotazovaných. Pokud řidiči vědí, že se v SOS skříni nachází tlačítka, tak vědí pouze 

o tlačítcích na záchranku a policii to, že se zde nachází tlačítko znázorňující přímo odtah 

vozidla, tak to už ví málokdo. Možná proto by někteří volali kamarádovi, aby je „odtáhl“, 

nebo i odtahovou službu, pokud by na ni měli číslo. Je ale jasné, že téměř nikdo neví, že odtah 

poškozeného, nepojízdného vozidla mimo tunel je zcela zdarma. V případě, že by dotyčný 

chtěl vozidlo odvézt do servisu nebo tam kam by potřeboval, musel by si odtah doplatit.  

4.8.4. Dorozumívací zařízení  

Tento subsystém zajišťuje možnost poskytnutí informací pro uživatele tunelu 

prostřednictvím veřejné rádiové sítě, popřípadě prostřednictvím prostředků umístěných uvnitř 

tunelu. Dále pak umožňuje spojení mobilními telefony a komunikaci složek IZS. 

Dorozumívací zařízení lze rozdělit na aktivní a pasivní. Mezi pasivní prvky patří rozhlasová 

stanice a ozvučovací zařízení, do aktivních prvků lze zařadit radiovou komunikaci IZS, 

radiovou komunikaci servisních složek a operátory mobilní telefonní sítě.  

 Rozhlasová stanice 
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Umožňuje předávání informací uživatelům tunelu prostřednictvím veřejné radiové 

stanice. Frekvence této stanice bývá vyobrazena na dopravní značce IJ15, umístěné před 

vjezdem do tunelu (příloha 4). 

 Radiová komunikace IZS 

Umožňuje komunikaci složek IZS uvnitř tunelu. Velitelé zásahu jsou obvykle 

vybaveni sadami HAND’s FREE, které umožňují lepší slyšitelnost a komunikaci s ostatními 

složkami.  

 Radiová komunikace servisních složek 

Tento prvek umožňuje radiovou komunikaci servisních složek se správcovskými 

organizacemi uvnitř tunelu.  

 Operátor mobilní telefonní sítě 

Zajišťuje možnost krizové mobilní komunikace prostřednictvím mobilního telefonu 

uvnitř tunelu. Tunely delší než 1 000 m se doporučuje vybavit pro příjem vysílání 

vyzařovacím kabelem. Vysílání má být instalováno i do pomocných prostorů, včetně řídicího 

centra [15]. 

Několik dotazovaných na otázku č. 3 a 4 z dotazníku v příloze 6 uvedlo, že by zavolali 

pomoc, nebo odtahovou službu, ale že v tunelu vlastně nefungují mobilní sítě.  

 Ozvučovací zařízení 

Tento prvek slouží k předávání informací uživateli tunelu přímo prostřednictvím 

vybavení instalovaného přímo v tunelu. [22] Pomocí tohoto zařízení má operátor možnost 

podávat informace a instrukce řidičům aut v tunelu a to hlavně v případě mimořádných stavů, 

kdy vozidla stojí nebo se pomalu pohybují v kolonách. Zprávy jsou přenášeny reproduktory 

umístěnými u portálů a u propojovacích chodeb nebo jiných únikových cest. Tyto akustické 

informace jsou důležité i v případech vzniku mimořádných událostí k přímému navádění osob 

z tunelu. Proto bychom ho mohli také nazvat jako „evakuační“ nebo „informační“ rozhlas. 

Novinkou, kterou se ozvučovací zařízení doplňují, jsou akustické majáčky, které se 

umísťují k únikovým východům a umožňují tak sluchovou orientaci osob v zakouřeném 

prostředí uvnitř  tunelu. Při návrhu akustického zařízení jen nutné brát v potaz okolní úroveň 

hluku minimálně 90 dB. Přenášené pásmo se nachází mezi 350 až 3 500 Hz.  

Při mé návštěvě tunelu Valík jsme zkoušeli slyšitelnost reproduktorů za běžného 

provozu. Musím říci, že pokud člověk neví, co za zprávu právě vysílají, těžko rozpozná, co je 

mu sdělováno. Slyšitelnost ozvučovacího zařízení, u kterého se předpokládá využití 

k evakuaci osob - evakuačního rozhlasu, je největším problémem. V této době nejsme schopni 
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vyřešit odstranění ozvěny a zajistit dostatečnou srozumitelnost. I požadavek na zajištění 

přiměřené srozumitelnosti v pomalu jedoucím automobilu (do 5 km/h) s otevřeným 

okénkem [22], je nerealizovatelný. 

 

4.8.5. Vybraná požárně bezpečnostní zařízení 

Zajišťuje požární bezpečnost v tunelu a v případě požáru nám umožňuje vzniklý požár 

uhasit. Požár v tunelu může vzniknout jak mechanickou, tak elektrickou závadou na vozidle, 

zjm. při dopravní nehodě (kapitola 3). Při požárech nákladních vozidel může teplota stoupat 

až k 1 000°C, nehledě na to, že v uzavřeném prostoru dochází k hromadění toxických látek 

zjm. CO.  

 Detekce požáru 

EPS instalovaná v tunelových stavbách je založena na principu nárůstu teploty 

v určitém časovém intervalu a bývají umístěny u stropu tunelu. Používají se liniové požární 

hlásiče, které reagují na překročení maximálně přístupné teploty ztrátou izolační schopnosti 

mezi žilami. V poslední době se používá pro konstrukci liniových (lineárních) teplotních 

hlásičů požáru i změn optických vlastností světlovodů při jejich mechanickém namáhání 

(Lineární tepelný kabel FibroLaserII). Další hlásiče pracující na principu měření změny tlaku 

plynu (vzduchu) uvnitř měděné trubice – požár způsobuje zvýšení rychlosti proudění vzduchu 

v trubici, který vyvolá průhyb membrány při překročení nastavené hodnoty a dojde k sepnutí 

kontaktu (systém Transafe)[22]. Tyto automatické hlásiče požáru vysílají signál přímo 

do dispečinku, zde se obvykle operátorovi přepne záběr z videodohledu na daný úsek, kde byl 

požár zaznamenán. Pohled na monitor operátora dispečera je znázorněn v příloze 7, je zde 

možné vidět přenos signálů z lineárního tepelného kabelu FibroLaser z kamerového systému, 

z EPS a z objektů PTO.  

Tlačítkové hlásiče požáru se spouští stisknutím a následně předávají signál na ústřednu 

EPS, která přepošle signál obsluze. Jak již bylo zmíněno, pokud se tlačítkový hlásič stiskne 

v SOS skříni, je ve většině případů obsluha dříve upozorněna na otevření dveří SOS kabiny. 

Tlačítkový hlásič požáru se označuje bezpečnostními tabulkami POZO4 (příloha 5). 

Tlačítkové hlásiče požáru se dále umísťují u vstupu do tunelových propojek. (obrázek 26) 
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Obrázek 26: Tlačítkový požární hlásič, tunel Valík 4. 4. 2008 (vlastní foto) 

Hydranty 

Tento prvek zajišťuje možnost napojení hadic pro případ požáru. Napájeny jsou 

obvykle z nádrže vybudované v blízkosti tunelu, právě pro tyto účely nebo z nedalekého 

vodního toku. Vydatnost požárního vodovodu má být 20 l/s a potřebný přetlak minimálně 

0,6 MPa má být dosažen během 80-ti sekund. U suchovodů je nutné, aby byly zavodněny 

již do příjezdu první jednotky PO. Při odběru vody k hašení v množství 20 l/s musí pokrýt 

spotřebu vody po dobu 1 hodiny. [15] 

Hydranty se umísťují do výklenků v ostění tunelové trouby v určitých vzdálenostech 

(obrázek 27), dle ČSN 73 7507 je maximální dovolená vzdálenost požárních hydrantů 200 m. 

Označují se bezpečnostními tabulkami.POZ01 (příloha 5)  

 
Obrázek 27: Hydrant, tunel Valík 4. 4. 2008 (vlastní foto) 

Přenosný hasicí přístroj 

V každé kabině SOS by měl být umístěn alespoň práškový hasicí přístroj. Jak již bylo 

zmíněno, každý vstup do kabiny automaticky spouští alarm na stanovišti dispečera.  
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V dotazníku (příloha 6) na otázku č. 2) pouze 42 osob z celkového počtu 

dotazovaných (138) odpovědělo, že v SOS skříni nachází hasicí přístroj (obrázek 28, 29). 

Hasicí přístroje se označují bezpečnostními tabulkami POZ03 (příloha 5) 

4.8.6. SOS skříně (kabiny) 

Veřejně přístupné SOS skříně slouží veřejnosti a obsluze k přivolání pomoci v případě 

nouzové situace, která je v tunelu vyvolána zjm. dopravní nehodou nebo poruchou vozidla. 

SOS skříně jsou vyrobeny ze speciální žáruvzdorné konstrukce, obsahují komunikační 

zařízení (prvky) umožňující spojení s dispečinkem a základní vybavení pro první zdravotní 

pomoc (uvažuje se upustit od umístění lékárničky v SOS skříni, protože je povinnou součástí 

základní výbavy automobilu), požární a vyprošťovací pomoc (v budoucnu se upustí od 

umístění sekery a bude zde k dispozici pouze páčidlo) a další potřebná technologická zařízení.  

  
Obrázek 28, 29: SOS skříň + vybavení SOS skříně, tunel Valík 4. 4. 2008 (vlastní foto) 

 
Vzájemná vzdálenost kabin by neměla být větší než 150 m. Kabiny bývají vybaveny 

hlasovým dorozumívacím zařízením (kapitola 4.8.3, telefonem), připojeným na dispečink 

IZS, případně na dispečink řízení technologie nebo dopravy a to poplachovým tlačítkem. 

 Tlačítka umístěná v SOS kabině vás po zmáčknutí automaticky přepojí na operátora 

IZS, to že je zde rozlišeno tlačítko první pomoci, policie a odtahové služby, je pouze z toho 

důvodu, že by se v SOS skříni nacházela osoba nemluvící ani česky, ani anglicky a je nutné, 

aby dispečer věděl, co se přibližně v tunelu stalo nebo co má dotyčný za problém. Jak jsem se 

již zmínila, po otevření SOS skříně je automaticky spuštěna kamera videodohledu a navíc je 

tento stav signalizován na monitoru operátora dispečinku (příloha 11). 
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Obrázek 30: SOS skříň, tunel Valík 4. 4. 2008 (vlastní foto) 

Obrázek 31: SOS skříň [5] 

4.8.7.  Systém videodohledu 

Jedná se o kamerový systém uvnitř tunelu, který přenáší obraz na dispečink, kde 

jednotlivé monitory sleduje operátor, který v případě mimořádné události jedná podle postupu 

vyhotoveného přímo na danou situaci. Dokáže operátora upozornit na chodce v tunelu, 

předmět na vozovce, automobil v protisměru, kolonu a havárii. V několika případech se již 

stalo, že operátor provádějící dohled nad tunelem, zpozoroval mimořádnou událost dříve, než 

ji zachytil detekční systém, mohl tak rychle reagovat a danou situaci tak dostat snadněji pod 

kontrolu. Jak jsem se již zmiňovala, systém videodohledu se automaticky spouští jakmile 

dojde k otevření dveří SOS skříně, jakmile někdo otevře dveře do tunelové propojky nebo 

zmáčkne tlačítkový hlásič. Následně je monitorován úsek v okolí výše zmiňovaného zařízení, 

pokud zde není mimořádná událost vidět, může si operátor přepínat kamery po celé délce 

tunelu, dokud nemá o dané situaci celkový přehled. Takto si může zkontrolovat, zda se 

nejedná o planý poplach, tzn. špatné vyhodnocení EPS. Tunel musí být tímto kamerovým 

systémem dostatečně pokryt, aby nedocházelo ke vzniku tzv. slepých míst, o kterých nemá 

operátor přehled. Pohled na monitor operátora dispečinku je znázorněn v příloze 12. 
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Obrázek 32: Snímek z bezpečnostní kamery v rakouském tunelu 

Obrázek 32 nám znázorňuje snímek z bezpečnostní kamery v rakouském tunelu, je zde 

vidět požár cisterny a elektrická signalizace ukazující že v tunelu došlo k požáru, zároveň 

na semaforu svítí červené světlo znemožňující vjetí dalších vozidel do prostor tunelu 

a umožňující příjezd HZS. 

Pokud není systém videodohledu v tunelu instalován, je zřejmé, že nemůže mít žádný 

přínos pro identifikaci požáru. Dále pak pomocí něho můžeme sledovat a analyzovat chování 

osob v tunelu v případě mimořádné události.  

4.9. Osvětlení 

Při řešení osvětlení tunelu je důležitá pohoda řidiče při průjezdu tunelem. Nesmí 

docházet k oslňování řidičů a kmitání světla musí být minimální. Úroveň jasu vozovky 

a ostění tunelu musí být rovnoměrná, aby nedocházelo k náhlému kontrastu jasu. Osvětlením 

se má také zajistit srovnatelná viditelnost zvenku a uvnitř tunelu. Systém osvětlení v dnešní 

době dokáže regulovat jas světel vzhledem k venkovnímu prostředí (vjezdové pásmo) a to 

vypínáním a zapínáním světel u stropu tunelu, na základě vyhodnocování čidel. Hodnota jasu 

se měří jasoměrem, umístěným napravo od vozovky ve směru jízdy ve výšce 2 až 5 m. 

Při vjezdu řidiče do tunelu se rozeznává několik pásem z hlediska citlivosti a adaptace 

řidiče na osvětlení v tunelu. Na vjezdu do tunelu se nachází pásmo příjezdové, při jeho 

nedostatečném osvětlení řidič nevidí překážku v tunelu. V prahovém (mezním pásmu) má být 

intenzita osvětlení snížena v určitém poměru oproti jasu v pásmu příjezdovém. Délka tohoto 

úseku má být rovna délce brzdní dráhy vozidla (při dané návrhové rychlosti), aby vozidlo 

mohlo v případě potřeby spolehlivě zastavit. V přechodovém pásmu se má intenzita osvětlení 

z mezního pásma snížit na hodnotu intenzity osvětlení pásma vnitřního. Pro tunely kratší než 
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1 500 m obvykle 8 cd/m2 . Zrak řidiče potřebuje k adaptaci 12 až 15 s, při rychlosti 80 km/h 

by měla být délka tohoto úseku 170 až 330 m. Ve vnitřním pásmu by měl být jas udržován ve 

stejné úrovni, rozdílné jsou pouze denní a noční režimy, přičemž noční režim by měl mít 

poloviční intenzitu oproti dennímu. Výjezdové pásmo je charakterizováno zvyšováním 

intenzity osvětlení, aby si oko řidiče postupně zvykalo na jas za tunelem. V tomto případě je 

pro řidiče již jednodušší rozeznávat překážky, proto se délka pásma navrhuje na délku větší 

než je brzdná dráha vozidla při dané návrhové rychlosti. Všechna pásma jsou znázorněna na 

obrázku 33. [27], [15] 

Celé osvětlení tunelu má operátor dispečinku možnost kontrolovat na monitoru a může 

také částečně do programu zasahovat. Ukázka programového vyobrazení je znázorněna 

v příloze 10.  

 
Obrázek 33: Světelně technický podélný řez jednosměrným tunelem ([27], obr. 4-1, str. 55) 

 Náhradní osvětlení tunelu 

Osvětlení uvnitř tunelu je třeba zabezpečit pro případ výpadku elektrické energie. Dojde 

ke snížení intenzity osvětlení omezením počtu svítidel, které zůstanou v provozu, a zároveň 

je nutné omezit rychlost vozidel přijíždějících do tunelu. Svítidla, která pomocí náhradního 

zdroje zůstávají v provozu, mají za úkol zabezpečit, aby nedocházelo k nepředvídanému 

chování řidičů a vzniku hromadných dopravních nehod, aby byly případně možné zákroky při 

odstraňování nehod. Doba činnosti náhradního zdroje musí být minimálně taková, 

aby všechna vozidla mohla opustit tunel sníženou rychlostí, tj. maximálně 15 minut. Řidiči, 
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které již nelze zastavit, je nutné na dočasné snížení rychlosti upozornit a to proměnnými 

dopravními značkami B20a, umístěnými minimálně na portálech před vjezdem do tunelu 

(příloha 4). [15]  

 Nouzové únikové osvětlení  

Je instalováno v tunelech pro evakuaci osob v případě mimořádné situace. Jedná 

se o bodové osvětlení, napájené ze záložního zdroje a svítidla jsou umístěna v úrovni 0,8 až 

1,0 m nad povrchem únikové komunikace. Navrhuje se i do vybraných technologických 

prostorů. Minimální doba, po kterou musí nouzové osvětlení plnit svou funkci je 30 minut, 

v technologických prostorách to musí být minimálně 3 hodiny. Nouzovým osvětlením se 

vybavují tunely delší než 200 m. [15] 

Nouzová osvětlení nechráněných únikových cest se umísťují zjm. v blízkosti vstupů 

do záchranných cest a v místech, kde je třeba zdůraznit hrozící nebezpečí nebo záchranná 

bezpečnostní zařízení. Dále se zdůrazňují dveře určené pro nouzový východ, bezpečnostní 

značky, v blízkosti každé změny výškové úrovně nebo směru nechráněné únikové cesty, 

na nechráněných únikových cestách v blízkosti nouzových východů, každý nouzový záliv, 

u každé hlásky nouzového volání a hasicího prostředku. [27]  

Svítidla umístěná v tunelech musí být snadno čistitelná, opravitelná, neměl by do nich 

vnikat prach ani voda. Mají být co nejhospodárnější s dlouhou životností. V úzké souvislosti 

se světly má ostění tunelu, u kterého se provádí pravidelné údržby. Čisté stěny zajišťují vyšší 

viditelnost objektů oproti stěnám a přispívají k optickému vedení vozidel.  

4.10. Větrání 

Větrání je důležitou součástí tunelu, zvláště u tunelů dlouhých dochází k nahromadění 

škodlivin v ovzduší a snižuje se viditelnost v tunelu. V případě požáru slouží k odtahu kouře 

z tunelu, ke zvýšení viditelnosti při zásahu a úniku osob a ke snížení účinků tepla.  

Větrání lze rozdělit na:  

∗ za běžného provozu 

∗ při mimořádné události 

Podle délky a intenzity dopravy: 

∗ přirozené 

∗ podélné umělé 

∗ polopříčné 

∗ příčné  
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Požadavky na větrání tunelu jsou dány hygienickými předpisy. Rozlišují koncentrace 

škodlivin po dobu pracovní směny a pro řidiče se obvykle počítá s limitní koncentrací během 

30 minut pobytu. Základními škodlivinami produkovanými spalovacími motory jsou CO, NO, 

NO2, nespálené uhlovodíky CHX, oxid siřičitý SO2, cyklické uhlovodíky a aldehydy.[15] 

Množství škodlivin ovlivňuje zjm. délka tunelu, hustota dopravního proudu, skladba 

dopravního proudu (podíl osobních a nákladních automobilů), rychlost jízdy vozidel 

(při rychlosti nad 80 km/h tvorba škodlivin prudce stoupá) kdy nejnepříznivější je stav 

za sebou stojících vozidel se zapnutými motory, podélný sklon tunelu (při stoupání do 4,5 % 

se produkce škodlivin zvyšuje téměř o 50 %), nadmořská výška tunelu, umístění portálů 

tunelu (pokud jsou umístěny ve směru proudění vzduchu, dochází ke snižování koncentrace). 

Při dimenzování větrání je třeba brát v úvahu několik možných stavů, které se můžou 

v tunelu vyskytnout. Prvním stavem je plynulý stav, který lze brát za ideální, a u kterého 

nejsou potřeba žádná zvláštní opatření. Stav druhý je při váznoucí dopravě, kdy jsou řidiči 

přinuceni snížit rychlost. Třetí stav je způsoben tvorbou kolon, ve kterých se automobily 

pohybují skokem. Tyto stavy bereme v úvahu nejen při dimenzování větrání, ale i při tvorbě 

programů, které na základě měření senzorů uvádějí větrání do provozu. Základními vstupními 

údaji jsou koncentrace CO v ovzduší, opacita, údaje o dopravě, statický a dynamický 

dopravní model, atmosférické podmínky okolního prostředí tunelu, denní (týdenní, roční, 

časové parametry), skladba dopravního proudu a případná technologická omezení.[15] 

Veškeré zmíněné hodnoty jsou automaticky měřeny a zpracovávány v daných intervalech 

nebo v závislosti na intenzitě dopravy. Dispečer má možnost tyto hodnoty sledovat 

na monitoru a na případné nesrovnalosti může okamžitě reagovat (příloha 13). 

Při požáru v tunelu je větrání navrženo tak, aby co nejvíce minimalizovalo jeho 

následky. Již v počátku požáru je nutné udržet co nejmenší množství škodlivin v ovzduší 

a zajistit dobrou viditelnost pro případný únik osob z tunelu a to ještě do příjezdu HJ. Ideální 

by byl průběh zakouření, kdy během prvních pěti až deseti minut se zakouřený prostor snižuje 

ke 2 m nad vozovku a dále až po ochlazování zplodin klesá kouř níže k vozovce Z toho 

důvodu je nouzové požární osvětlení umístěno ve výšce maximálně 80 cm nad povrchem 

komunikace. Proto je také nutný již zmíněný přetlak vzduchu v chráněných únikových 

cestách.  

Je nutné, aby měl velitel zásahu po zhlédnutí situace v tunelu možnost zasáhnout 

do řízení ventilace a mohl ji ručně ovládat. Ručním ovládáním ventilátorů je možné změnit 

i směr proudění vzduchu, je však nutné brát v úvahu dojezdovou dobu před zastavením 
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otáčení ventilátoru a dobu náběhu. Odsávacích ventilátory musí mít minimálně po dobu 

90 minut požární odolnost 400 °C. V případě výpadku dodávky napájení se nebere v úvahu 

spouštění větracího systému (př. tunel Valík), jsou upřednostňovány systémy nouzového 

osvětlení a zajištění systému dopravního značení atd.  

4.11. Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií celého komplexu tunelu je velice složitá záležitost a 

vyžaduje bezporuchový a bezpečný provoz. Základním požadavkem je zajištění dodávky 

elektrické energie ze dvou nezávislých zdrojů. Zdrojem elektrické energie je veřejná rozvodná 

síť, případně nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií (agregáty pro výrobu 

proudu) nebo zdroj nepřerušované dodávky elektrické energie (UPS).  

Zabezpečení dodávky elektrického proudu pro jednotlivá zařízení je děleno 

do několika stupňů podle důležitosti. V prvním stupni je nutné zajištění dodávky z dvou 

nezávislých zdrojů po dobu minimálně 4 hodin z důvodu bezpečnosti provozu tunelu 

a požární ochrany. Týká se to zařízení zajišťujících řídicí systémy tunelu (kapitola 4.6), 

dopravní systém (kapitola 4.7), vybraná požárně bezpečnostní zařízení (kapitola 4.8.5), 

náhradní osvětlení tunelu a tunelových prostor, nouzové osvětlení tunelu (osvětlení únikových 

cest, dispečinku a vybraných technologických prostor, značení únikových komunikací, 

kapitola 4.9), systém videodohledu, detekce škodlivin, hlásky SOS (vč. poplachové 

signalizace), spojovací a dorozumívací zařízení, aj. zařízení důležitá pro bezpečnost provozu. 

Ve druhém stupni musí být zabezpečena dodávka z 2 nezávislých zdrojů a zároveň z diesel 

agregátu pro ostatní provozní zařízení. Doba, po kterou je nutné zajistit dodávku proudu 

do jednotlivých zařízení je blíže popsána v TP 98 [27]. 

Kabely a elektrická zařízení v tunelu musí být volena podle elektrických, 

mechanických, tepelných a chemických nároků, kterými jsou kabely a výkonová zařízení 

při provozu v tunelu vystaveny. Kabelové trasy bývají řešeny jako kryté tj. v nouzových 

chodnících, v chráničkách ve vnější nebo střední stěně v technických chodbách, dále jako 

kabelové trasy pod stropem tunelu, nebo jako volné přívody k jednotlivým zařízením 

v tunelu.  
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5. Strategie bezpečnosti v tunelech 
Hlavní rizika v tunelu 

Rizika spojená s průjezdem a provozem tunelu jsou identifikována na základě popisu 

a definic systému. Tato rizika jsou dále kvalitativně popsána a musí být definována tak, aby 

bylo možné je ekonomicky ohodnotit a přiřadit jím tak cenu. [13] 

Na základě každé analýzy rizik je nutné přijímat bezpečnostní opatření, aby bylo možné tunel 

označit za bezpečný. A to docílíme jedině systémem neustálého zlepšování.  

V tunelu se počítá se vznikem několika mimořádných událostí, jejichž původcem je řidič, 

je to zjm.: 

∗ zácpa 

∗ porucha vozidla 

∗ dopravní nehoda 

∗ požár vozidla 

 

Rizika, která způsobují tyto mimořádné události, můžeme rozdělit do tří skupin 

a to na riziko přijatelné, vysoké a nebezpečné. Jedná se o rizika probíhající v aktuálním čase 

a je nutné na ně včas reagovat. Přehled těchto úrovní je vyobrazen v tabulce 1. Na základě 

parametrů uvedených v tabulce je třeba připravit scénáře řešení všech možných situací. 

Je nutné, aby se na tvorbě scénářů podílel tým složený z místních a regionální samospráv, 

vlastníka tunelu, operátora tunelu, záchranných složek a jednoho nebo více oborníků 

na analýzu scénářů. „Cílem analýzy je optimalizace řízení průběhu události.“ Podrobně se 

analyzují pouze ty scénáře, které mají vyšší pravděpodobnost výskytu, anebo u kterých je 

dopad z hlediska společenského nepřijatelný. Součástí analýzy jsou veškeré procesy týkající 

se nehody včetně chování osob, stavu bezpečnostních opatření tunelu, zásahu jednotek IZS 

a také scénáře dalšího vývoje nehody od nejednoduššího až po nejnepříznivější.  
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Tabulka 1: Úroveň rizik v aktuálním čase a příklady přispívajících faktorů, monitorování opravných 
činností vedoucích k omezení rizika a zvýšení prevence a bezpečnosti tunelu (Tab. 4-21, [22]) 

  

Úrovně rizika v aktuálním čase & 

přispívající faktory 
Monitoring 

Intervenční opatření v 

aktuálním čase & omezená 

úroveň rizika 

N
eb

ez
pe
čn

é 

● nadměrná dopravní rychlost  Tunel Tunel 

● nadměrný počet velkých vozidel ● detekce zastavených vozidel ● vypravení pomocných 

zásahových vozidel ● krátká vzdálenost mezi vozidly ● nadměrné rychlostní limity 

● nadměrné předbíhání ● malá vzdálenost mezi rychle jedoucími vozidly ● další omezení rychlosti, 

případné varování o 

zastavení dopravy 

● údržba ● údržba na místě 

● dočasný obojsměrný provoz ● uzavřené jízdní pruhy 

● rozlité palivo ● nadměrné předbíhání a změny jízdních pruhů ● zákaz předbíhání 

● špatné povětrnostní podmínky u portálu 
Vstupní portál Vstupní portál 

● špatné povětrnostní podmínky ● omezený rychlostní limit 

● nadměrné brzdění nebo přehřátí motoru 
● velikost vozidla ● přísně omezený vstup do 

tunelu a zajištění správných 

rozestupů mezi vozidly 

● porucha bezpečnostního zařízení tunelu 

● porucha bezpečnostních systémů tunelu 

(osvětlení, kamery, detekce rychlosti, 

větrání) 

  

  ● dopravní varování o 

vysokém riziku   

V
ys

ok
é 

● vyšší dopravní intenzita než bylo 

navrhnuté 

Tunel Tunel 

● kamerový dohled s analýzou obrazu ● výstražné značky 

omezující rychlost rozestupy 

mezi vozidly 

● překročený rychlostní limit ● rychlost dopravy  

● změna jízdních pruhů během dopravní 

špičky 

● rozestupy mezi vozidly 

● teplota vozidel ● žádné předbíhání  

● nadprůměrný počet velkých vozidel ● řízení úseků Vstupní portál 

● velké rozdíly v rychlosti Vstupní portál ● výběr přehřátého vozidla a 

jeho navedení na parkování 

před vstupem do tunelu 

● nepříznivé povětrnostní podmínky v 

portálu 

● detekce vysoké teploty 

● poplach při vysoké hustotě dopravy  

● přehřátí motoru nebo brzd ● nepříznivé povětrnostní podmínky ● omezený přístup vysoké 

dopravy do tunelu   ● detekce nebezpečného nákladu u vstupního 

portálu     

Př
ija

te
ln

é 

● podmínky návrhu Vstupní portál Vstupní portál 

● intenzita dopravy přes den a dopravní 

špičce 

● viditelnost ● odklonění nadměrně 

vysokých vozidel před 

tunelem 

● povětrnostní podmínky 

● normální počet vozidel s těžkým 

nákladem 

● intenzita dopravy 

● výfukové plyny, teplota brzd   

● nižší rychlost než maximální     

● správné rozestupy mezi vozidly     

● žádné předbíhání     

● žádné změny jízdních pruhů     

● normální podmínky prostředí (teplota, 

viditelnost) 
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6. Vyhodnocení dotazníku 
 Cílem dotazníku je zjistit připravenost účastníků silničního provozu na dopravní 

nehodu v tunelu, a zda vědí, jaké vybavení se v tunelu nachází. Dotazníky jsem rozdělila 

do tří kategorií podle věku. Důvodem jsou zkušenosti spojené s řízením motorového vozidla 

a reakcemi při dopravní nehodě. Chtěla bych tak dokázat, že znalosti této problematiky 

a připravenost uživatelů, mohou ovlivnit chování osob při mimořádné události a zachránit tak 

životy, zdraví a majetek.  

Dotazníky byly rozesílány po internetu mezi osobami různého pohlaví, věku a vzdělání. 

Vyplněny a odeslány byly na e-mail. První dotazník byl zpracován 6. 4. 2008 v 18,00 hodin 

a poslední byl zpracován 15. 4. 2008 v 18,00 hodin. Celkem bylo vyplněno 138 dotazníků. 

Odpovědi uvedené v dotazníku byly cenzurovány z důvodů nevhodných odpovědí některých 

zúčastněných (příloha 16). 
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Graf 1: Zastoupení pohlaví 
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Graf 2: Dosažené vzdělání 
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Graf 3: Řidičské oprávnění 

6.1. K čemu slouží tunelová propojka? 

Nejlepší odpovědí ze všech vyhodnocených dotazníků byla tato: tunelová propojka 

slouží „k oddělení požárních úseků, v případě mimořádné události k úniku osob z tunelové 

trouby, k zásahu složek IZS, ohlášení požáru nebo havárie např. stisknutím požárního 

hlásiče“. 

 Nejčastější odpovědi, které se v dotazníku vyskytovaly, jsou uvedeny v tabulce 1. 

Jejich procentuální zastoupení je znázorněno ve výsečovém grafu 1. 
 

Tabulka 2: Odpovědi na otázku č. 1 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 

propojka mezi 
tunelovými 
troubami 

34 6 4 

únik z tunelu, 
CHÚC 40 13 4 

nevím 27 7 2 
špatná odpověď 19 0 2 
přístup složek IZS 2 2 3 
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Graf 4: Vyhodnocení otázky č. 1 

Z grafu je patrné, že přibližně 27 % dotazovaných ví, že tunelová propojka neslouží 

ke zkrácení trasy, ale že se opravdu jedná o propojení mezi tunelovými troubami. 34 % osob 

by se tunelovou propojkou dostávalo do bezpečí a 4 % osob ví o možnosti zásahu složek IZS 

přes propojku. Je jasně vidět, kolik osob nemá o tomto zařízení v tunelu nejmenší tušení. 

Jedná se téměř o 35 % dotazovaných, což může mít velké následky při vzniku mimořádné 

události, i přes to že jsou únikové cesty v tunelu dostatečně značené. 

6.2. Jaké je vybavení veřejně přístupné SOS skříně (výklenku) 

uvnitř tunelu? 

Jednou ze vzorových odpovědí na otázku vybavení SOS skříně, byla odpověď muže 36 let 

a více se středoškolským vzděláním: „dveřní kontakt – signalizace otevření dveří, PIR 

detektor pohybu, který sepne výstražná světla, osvětlení kabiny, ovládací panel dálniční 

hlásky s tlačítky (policie, záchranka, odtah vozidla, spojení s dispečerem v případě nouze, 

požární tlačítkový hlásič, bezpečnostní vybavení (ruční hasicí přístroj, lékárnička, požární 

bourací sekera, páčidlo ploché l = 1000 mm)“ Je vidět, že se jedná o osobu pracující nebo 

podnikající v oboru, protože nikdo jiný z dotazovaných nebyl schopen odpovědět stejně nebo 

alespoň podobně. Vyhodnocení nejčastějších odpovědí je uvedeno v tabulce 3.  
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Tabulka 3: Odpovědi na otázku č. 2 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 
telefon 73 19 4 
hasicí přístroj 32 9 1 
lékárnička 23 3 1 
nevím 14 1 5 

 

Co obsahuje SOS skříň?

51%

23%

15%

11%

telefon
hasicí přístroj
lékárnička
nevím

 
Graf 5: Vyhodnocení otázky č. 2 

Více než polovina dotazovaných předpokládá, že by se z SOS skříně dovolala pomoci. 

Hasicí přístroj by zde hledalo přibližně 23 % osob a lékárničku 15 %. Ze 138 dotazovaných 

téměř 16 osob, nemělo ponětí, co se v SOS skříni nachází nebo co je SOS skříň. Přehledné 

vyhodnocení je patrné z grafu 2. 

6.3. Jak se zachováte, došlo-li na Vašem vozidle k poruše a vaše 

vozidlo se tak stává nepojízdným?  

Správná odpověď zní:“S vozidlem zastavím v odstavném pruhu, vypnu motor a nezávislé 

topení, nekouřit, označit vozidlo výstražným trojúhelníkem, v SOS skříni použít tlačítko 

odtah vozidla.“ Jedinou výtku bych měla k reflexní vestě, která není v odpovědi uvedena. 

Reflexní vesta sice není u osobních automobilů povinnou výbavou, ale v tunelu a v této 

situaci bych ji považovala za nutnost. Na sebe by si ji oblékly 3 % dotazovaných viz. graf 3.  

Nejčastější odpovědi na tuto otázku jsou opět uvedeny v tabulce 4 
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Tabulka 4: Odpovědi na otázku č. 3 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 
výstražná světla 34 9 7 
odstavení vozidla 38 1 6 
reflexní vesta 7 2 1 
trojúhelník 59 14 7 
vypnout motor 8 0 1 
odtlačit 6 0 0 
pokusit se opravit 5 2 0 
volat servis odtah 30 7 1 
volat policii 11 0 0 
volat z SOS 
skříně 15 5 4 
volat pomoc 14 8 5 
volat kamarádovi 3 1 0 

 

Vozidlo se stalo nepojízdným, co uděláte?
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Graf 6: Vyhodnocení otázky č. 3 

 
 Velice rozporuplné odpovědi byly v případech, kdy dotazovaní nevěděli zda „opustit 

vozidlo“ nebo „neopustit vozidlo a zda v něm vyčkat příjezdu asistenční služby“. Jeden 

z dotazovaných uvedl, že by opustil vozidlo do bezpečného prostoru výklenku v tunelu. Asi 

tři dotazovaní odpověděli, že by si zavolali pomoc mobilním telefonem, ale nevědí, jestli je 

v tunelu signál nebo rovnou předpokládali, že zde není.  

 Pokud budeme předpokládat, že se řidiči zachovají stejně jako při nehodě, která se 

stala na otevřené komunikaci, nemusely by být následky dopravní nehody tak velké. 

Problémem jsou pouze neukáznění řidiči, kteří nepřizpůsobují svoji jízdu stavu vozovky, 

anebo nerespektují dopravní značení. Systém videodohledu totiž při detekci zastavení vozidla 
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automaticky mění na dopravním značení v tunelu a před tunelem maximální dovolenou 

rychlost.  

6.4. Jak se zachováte, v případě, že Vaše vozidlo začalo hořet? 

Pokud není možnost s vozidlem vyjet ven z tunelu, je nutné vozidlo okamžitě odstavit. 

Pokud není požár velký, pokusím se vozidlo uhasit hasicím přístrojem, který mám ve vozidle. 

Pokud je oheň nad moje síly, snažím se co nejrychleji opustit tunel a vyrozumím složky IZS. 

To jsou jedny z nejčastějších odpovědí. (tabulka 5) 
Tabulka 5: Odpovědi na otázku č. 4 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 
odstavení vozidla 4 1 1 
vyjedu z tunelu 4 0 0 

hasicí přístroj SOS 
skříň 

6 3 1 

hasicí přístroj auto 25 8 6 
snažím se uhasit 34 6 0 
volat z SOS skříně 15 1 1 
volat pomoc 48 11 9 
trojúhelník 6 1 1 
opustím 
tunel/uteču 32 5 2 

únik propojkou 7 2 0 
zastavení dopravy 12 1 1 
opustit vozidlo 11 4 4 

 

Přehledněji jsou odpovědi opět zobrazeny pomocí grafu č. 4. Je z něho patrné, že by 

tunel v případě požáru opustilo 14 % z celkového počtu dotazovaných, což je 39 ze 138. 

„A co ten zbytek?“ Pokud budeme předpokládat, že se v tunelu opravdu nachází všichni 

dotazovaní, tak je třeba doufat, že těch 100 zbylých bude následovat ostatní a okamžitě opustí 

tunel, že se nepůjdou podívat, co se stalo.  
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Graf 7: Vyhodnocení otázky č. 4 

6.5. Co si myslíte, že je při jízdě autem v tunelu zakázáno? 

„Vše co zakazuje zákon, např. při nouzovém stání mít zapnutý motor, nesmí se kouřit, 

zacházet s otevřeným ohněm.“ Co přesně je zákonem zakázáno, je shrnuto v příloze 15 

(pouze co se týká tunelu a jeho okolí). Přehled opovědí vyhodnocených z dotazníku je uveden 

v tabulce 6 a v grafu č. 5. 
Tabulka 6: Odpovědi na otázku č. 5 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 
zastavit, stát 41 7 6 
předjíždět 22 6 4 
kouřit 22 5 2 
couvat 8 1 3 
otáčet se 7 0 4 
telefonovat 10 2 1 
překračovat 
rychlost 13 1 4 

vypnutá světla 13 4 2 
dálková světla 6 0 0 
vše co normálně 8 3 1 
omezovat jízdu 8 0 0 
nevím  7 1 0 
mít sluneční brýle 1 0 0 
otevřený oheň 5 0 3 
vyhazovat věci 7 0 0 
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Co je při jízdě tunelem zakázáno?
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Graf 8: Vyhodnocení otázky č. 5 

6.6. Jak vysokou rychlostí by se mělo projíždět tunelem? 

Vzhledem k nerespektování dopravního značení a nedodržování maximální rychlosti 

jsem touto otázkou chtěla zjistit, jaká rychlost je pro dotazované osoby limitní. Někteří uvedli, 

že jedou takovou rychlostí, jako vozidla okolo, aby neomezovali provoz. Je zřejmé, že provoz 

v tunelu je upravován pomocí svislých dopravních značek, které se podle charakteru provozu 

v tunelu mění. Rychlost je zde upravena od 30 do 80 km/h. 
Tabulka 7: Odpovědi na otázku č. 6 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 

50 9 1 1 
60 8 4 1 
70 4 3 1 
80 27 6 1 
90 14 2 0 
100 2 1 0 
130 1 0 0 

podle komunikace 6 0 0 
podle značky před 
tunelem 25 6 5 

max. dovolenou 8 1 0 
nevím 1 1 0 
přiměřenou 4 0 0 
podle tunelu 4 2 0 
předepsanou 1 1 2 
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Jakou rychlostí by se mělo projíždět tunelem?
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Graf 9: Vyhodnocení otázky č. 6  

6.7. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informována o tom, jak 

se zachovat v tunelu v případě nehody nebo jiné mimořádné 

události? 

To že je veřejnost nedostatečně informována, je všeobecně známo. Konečně však 

mohu prezentovat názor veřejnosti. Je možné, že se jedná pouze o subjektivní pocit, a že pud 

sebezáchovy člověka donutí se v případě mimořádné události zachovat správně. Jak je potom 

možné, že někteří řidiči jsou schopni opravovat nepojízdné vozidlo přímo uprostřed tunelu, 

aniž by na něj jakkoli upozornili, nehledě na to, že si neuvědomují jak je nebezpečné nejen 

pro ně, ale i pro ostatní.  
Tabulka 8: Odpovědi na otázku č. 7 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 

ano 1 0 0 
ne 101 25 11 
nic 0 0 0 

 
Pouze jediný dotazovaný odpověděl kladně. Doufejme tedy, že ví vše potřebné, pro případ, 

že by se v tunelu opravdu něco přihodilo a on musel být u toho. 
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Graf 10: Vyhodnocení otázky č. 7 

6.8. Měli byste zájem se dozvědět o obecných zásadách chování 

v tunelu více? 

Dle odpovědi na předchozí otázku lze předpokládat odpověď i na tuto otázku.  

 
Tabulka 9: Odpovědi na otázku č. 8 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 

ano 85 21 11 
ne 0 0 0 
nic 17 4 0 
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Graf 11: Vyhodnocení otázky č. 8 
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6.9. Jakými prostředky byste se chtěli o obecných zásadách v 

tunelech dozvědět více? 

Odpovědi na tuto otázku nám mohou velice pomoci při volbě nejvhodnějšího zdroje, 

který je pro uživatele nejdostupnější a zároveň nesmí na uživatele klást velké nároky. 

Je to z toho důvodu, že člověk již od přírody, pokud je do něčeho tlačen, tak se tomu 

přirozeným způsobem brání. Vzhledem k dnešnímu životnímu stylu nejvíce dotazovaných 

uvedlo média, jako zdroj informací. Tato odpověď v dotazníku zahrnuje spoty v TV (Besip) 

a diskuze v rozhlase a televizi.  
Tabulka 10: Odpovědi na otázku č. 9 

kategorie 18 až 25 26 až 35 36 a více
celkový počet 102 25 11 

média 38 12 8 
internet 21 4 2 
letáky 6 0 1 

autoškola 18 4 0 
nic 19 5 0 

 

Jakými prostředky by jste se chtěli o obecných zásadách v 
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Graf 12: Vyhodnocení otázky č. 9 
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7. Prevence 

7.1. Předcházení nehod  
Předcházení vzniku kritických událostí, které ohrožují lidské životy, zdraví, způsobují 

škody na majetku a mají vliv na životní prostředí, se zajišťuje již ve stádiu návrhu. Důraz 

se klade na provoz tunelu. Pokud ovšem k nehodě již došlo, je třeba mít systematicky 

zvládnuté všechny možné a zejména nejnepříznivější varianty průběhu dané události, 

aby bylo možné co nejrychleji provézt zásah a co nejvíce tak zmírnit následky. 

Podstatnou roli pro celkové zvládnutí situace tu hraje chování účastníků silničního 

provozu v tunelu. Je nutné, aby věděli, jak se mají v dané situaci zachovat tak, aby v co 

nejkratším čase provedli samoevakuaci a to ještě před příjezdem složek IZS, počítá se dobou 

dojezdu přibližně 10 minut. Je nutné, aby osoby, které se v tunelu vyskytují, věděli, jakým 

způsobem se evakuovat pryč z tunelu. Z výsledků dotazníku je zřejmé, že chování osob 

v tunelu v případě mimořádné události se odvíjí od neznalosti prostředí a postupů, které 

je třeba v danou chvíli dodržovat.  

7.2. Autoškola 

Stejně jako učitelé ve škole, mají i lektoři v autoškole možnost modelovat myšlení 

člověka a naučit je základům zodpovědnosti. Oblast bezpečnosti zažívá obrovský „boom“ 

a je třeba, aby se dostalo i do oblasti dopravy, v našem případě do tunelu. Je nutné 

jednoznačně určit, kdo má jakou zodpovědnost a podle toho ho na ni připravit.  

Podle zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb., je v autoškole probíráno pouze pár 

paragrafů týkajících se tunelu. Pokud by ovšem instruktor autoškoly přehledně shrnul 

povinnosti týkající se chování v tunelu, pravděpodobně by si budoucí řidiči danou 

problematiku lépe zapamatovali.  

Pro řidiče osobního automobilu 

Při výuce v autoškole bych jako lektor řidičů osobních automobilů shrnula výuku 

do několika hlavních zásad chování v tunelu. Kouření v tunelech je podle zákona zakázáno, 

doje-li k dopravní nehodě. Kouřit v automobilu nesmí řidiči taxi služby a autobusové 

dopravy. Zakázáno je: používat za jízdy mobilní telefon, otáčet se a couvat (pokud to není 

nutné k opuštění tunelu v případě mimořádné události), vyhazovat předměty z vozidla, 

předjíždět (pokud je v jedné tunelové troubě veden obousměrný provoz), zastavit a stát 
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(jen pokud to není nezbytně nutné např. nehoda, požár). Při jízdě je nutné dodržovat bezpečné 

rozestupy mezi vozidly (minimálně 50 m), v případě nouzového stání je nutné vypnout motor. 

Odtah vozidla mimo tunel je hrazen provozovatelem tunelu a lze se s nimi spojit pomocí 

tlačítkového hlásiče „odtah“ umístěného v SOS skříni. Měly by se řešit případy a postupy, 

jak se zachovat v tunelu, došlo-li k zastavení vozidla, dopravní nehodě a k požáru vozidla. 

Nejdůležitější součástí by mělo být školení o tom, jakým způsobem a kudy se evakuovat, 

jaké je vybavení tunelu sloužící řidičům při mimořádných událostech. Přehled zásad chování 

v tunelu pro řidiče osobního automobilu podle zákona o pozemních komunikacích je uveden 

v příloze 15. 

 Pro řidiče nákladního automobilu 

Řidiči nákladních automobilů by měli být dostatečně informováni o nákladu, který 

převážejí. Dále je nutné v případě přepravy nebezpečného nákladu, aby výstražné tabule 

oranžové barvy umístěné na dopravním prostředku obsahovaly tzv. UN-kód, který se shoduje 

s UN-kódem přepravované nebezpečné látky. Je to zjm. z důvodů identifikace vozidla pomocí 

videodetekce, která po rozeznání UN-kódu může operátorovi dispečinku poskytnout 

informace, o jakou látku se jedná. Rychlá identifikace látek přepravovaných nákladním 

automobilem, v případě mimořádné události (nehoda, únik, požár) umožňuje její snadnější 

likvidaci, což vede ke snížení následků a k omezení škod. Bylo by vhodné, aby řidiči znali 

postup, jak se zachovat při dané mimořádné události, a byli na ni řádně připraveni. Jinak by se 

dalo říci, že pro ně platí pravidla uvedená v příloze 15. 

 Pro řidiče autobusu 

Řidič autobusu je osoba, která je zodpovědná nejen za sebe, ale také za osoby, které převáží. 

Z toho důvodu by měli být více školeni v oblasti psychologie, aby byli schopni 

při mimořádných událostech v tunelu (zácpa, nehoda, požár) své cestující uklidnit, vysvětlit 

jim vzniklou situaci a v případě nutnosti je vyvést z tunelu.  

7.3. Média 

Téměř 42 % dotazovaných by se rádo dozvědělo o problematice tunelů z médií. 

Nejpřijatelnější by pro ně byly televizní spoty, které by v několika minutách ukázaly, co se 

nachází v SOS skříni, jak se mají zachovat v již zmíněných situacích (kolona, nehoda, požár) 

a hlavně kudy mají opustit tunel. Je to jednoduché a řekla bych, že pro některé diváky velice 

zajímavé, komu se podaří podívat se do tunelu a dozvědět se, že pro jeho bezpečnost je zde 

uděláno maximum.  
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7.4. Letáky, mapky 

Letáková forma pro podávání informací tohoto typu je velice složitá. Pokud chceme 

upozornit na nějaký nový typ výrobku, je snadné umístit je do prodejen, které se na daný 

výrobek zaměřují. V případě tunelu jako výrobku určeného uživateli ke zkrácení trasy a času 

je těžké definovat místa, kam by se měly letáky umístit tak, aby to bylo vhodné a zároveň aby 

bylo dosaženo požadovaného efektu.  

Nejvhodnější variantou, kde se k letákům dostanou právě řidiči automobilů, jsou 

benzinové pumpy. Stačí, aby byl řidičům při placení vložen účet s letákem do ruky. 

Po návratu do auta jej ve většině případů dá spolujezdci, který ho přenechá ostatním 

pasažérům ve vozidle. Dále je možné je umístit do čekáren ordinací, na úřady, ve vlaku 

(nejlépe pokud je na trase železnice umístěn tunel), zastávka autobusu, zkrátka všude tam, kde 

lidé čekají a jsou donuceni si ho „z nudy“ přečíst. Možná z toho důvodu se pro letáky 

vyslovilo pouze 5 % dotazovaných. 

Zatím jediným letákem, se kterým jsem se u nás v ČR setkala je leták vydaný firmou 

Metrostav, a.s. a Pragoprojekt a.s. ve spolupráci se společností SATRA, spol. s.r.o. Jedná se o 

informační leták pro řidiče s názvem „Bezpečně tunelem Valík“. Obsahuje návod jak se 

zachovat v tunelu za běžného provozu, v případě kolony, nehody/poruchy vozidla 

a při požáru. Obsahuje informace o osvětlení tunelu, videodohledu, rozhlasovém vysílání, 

vzduchotechnice, nouzových východech a obsahu SOS výklenku. Obsah letáku byl zpracován 

na základě materiálu doporučeného Generálním ředitelstvím pro energetiku a dopravu 

Evropské komise. 

Jedním z letáků, které se mi dostaly do rukou, je leták vydaný HZS 

Moravskoslezského kraje, ve kterém informují, co dělat abychom předešli požáru motorového 

vozidla. Jsou zde uvedeny nejčastější příčiny požárů, jak jim zabránit a jaké zásady by se 

měly dodržovat u vozidel s LPG. Je to vhodné z toho důvodu, protože zde nabádají k instalaci 

přenosného hasicího přístroje, kterým jsou vybaveny pouze vozy taxislužby. Jedním 

z doporučení je nekouřit za jízdy a ve voze jako takovém.  

Další možností je využití zadních stran automap, i když většinou slouží ke komerčním 

účelům, nebylo by na škodu se zde zabývat bezpečností, zjm. u měst nebo krajů, kde 

se vyskytují tunely. Bylo by dobré alespoň heslovitě, jak je uvedeno např. v letáku k Valíku, 

upozornit na hrozící nebezpečí a případné postupy.  
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7.5. Internet 

Internet je v dnešní době obrovským zdrojem informací. Pro někoho takřka “denním 

chlebem“. Problém je však ten, že některé informace jsou nepravdivé, anebo nedostatečné 

a pokud se zde člověk neorientuje, je pro něho problém potřebnou informaci získat. Já osobně 

jsem předpokládala, že na portálu ministerstva vnitra najdu více informací k problematice 

tunelů, nebo alespoň získám přehled o statistice dopravních nehod v tunelech v ČR. Veškeré 

informace zpracované statistiky nehodovosti ještě nerozeznávají tunel a otevřenou pozemní 

komunikaci. A přitom dochází k masivnímu nárůstu počtu těchto staveb. O základních 

zásadách chování v tunelu, pokud uvažuji o běžném uživateli komunikace, jako osobu 

vyhledávající na portálech veřejné správy se dostupnost těchto informací předpokládá. 

Takový uživatel „nemá čas“ prohledávat odborné studie a doufat, že zde „něco“ najde. 

A přitom přibližně 19,5 % z dotazovaných by se rádo dozvědělo více informací o obecných 

zásadách chování v tunelu právě z internetu. 

Výukový program na stránkách společnosti ADAC [1]. V zahraničí je nejlepším 

výukovým programem ve spojení s procvičením za pomoci jednoduchého programu 

spustitelného přímo na vašem počítači. Na těchto stránkách jsou vyjmenovány veškeré zásady 

správného chování osob v tunelu, jedinou nevýhodou je jazyková bariéra, protože všechny 

informace jsou v němčině. Pokud má člověk alespoň základy, je schopen tímto kurzem bez 

problémů projít, protože je doplňován animacemi. Jediným problémem je možná zaškrtávání 

správných odpovědí v testových otázkách. 

Výborným doporučením z hlediska pravidel správného chování v tunelech je 

dokument na webových stránkách Autoklubu České Republiky [3]. Jednoduše v bodech je 

zde uvedeno jak se zachovat za normálních podmínek, při zácpě, při poruše vozidla, při 

nehodě a při vzniku požáru. Jsou zde shrnuty veškeré podstatné informace, které byste 

se dozvěděli na stránkách ADAC, podstatný rozdíl je v celkovém zpracování daného 

problému a je vidět, že jsme se u nás v ČR dosud touto problematikou nezabývali, i když je 

na ni již delší dobu poukazováno.  

 



Diplomová práce  
 Závěr 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    

Lenka Kopecká 55

8. Závěr 
V mé diplomové práci jsem se zabývala chováním osob při dopravní nehodě 

v silničním tunelu. Hlavním úkolem bylo zjistit, zda řidiči vlastně vědí, jak se mají v tunelu 

v případě dopravní nehody zachovat. K vyhodnocení mi posloužil dotazník, který jsem 

uveřejnila na internetu.  

Z vyhodnocení dotazníku vyplývá skutečnost, že uživatelé určité povědomí o chování 

v tunelu v případě vzniku dopravní nehody mají. Problém je ten, že pokud se do některé 

z mimořádných situací dostanou, nejsou na ni připraveni. Opravdu je rozdíl, když se vám 

porouchá auto v tunelu, anebo na otevřené komunikaci. To že někteří z dotazovaných nebyli 

absolutně schopni odpovědět, svědčí také o psychické zátěži a schopnosti při mimořádné 

události uvažovat.  

Připravenost osob na tyto mimořádné události se dá zlepšovat jedině tím, že se bude 

o této problematice více mluvit. Bude se vyučovat ve škole při „dopravní výchově“, budou se 

tisknout letáky, tak aby se z toho stala samozřejmost. Aby nikdo při vzniklé události 

nepropadal panice a věděl, jak se má přesně zachovat.  

Možná se tato problematika zdá někomu nepodstatná, ale bude to pouze do té doby, 

než se jemu samotnému něco podobného přihodí, nebo někdo z jeho blízkých přijde v tunelu 

o život, jen z toho důvodu, že nevěděl, kde se nachází tunelová propojka, k čemu slouží, 

a že se pomocí ní mohl dostat do bezpečí. Nárůst dopravy je rapidní a v dnešní době si život 

bez motorového dopravního prostředku nedokážeme představit, a to nejen v osobní, 

ale i v hromadné a nákladní dopravě. 

Chtěla bych zdůraznit skutečnost, že i přes dokonalejší a nejmodernější vybavení 

tunelu stále hrozí vznik mimořádných situací, které mohou mít katastrofální následky. Již 

před třemi lety ve své disertační práci pan Ing. Vlček uvedl, že „připravenost uživatelů tunelů 

na mimořádné situace v tunelech je velmi malá“. Mohu to jen potvrdit a politovat, že se v této 

oblasti za tři roky nic nezměnilo. 

Bylo by vhodné, aby se v této problematice udělalo několik kampaní podporovaných 

ministerstvem dopravy. Vždyť je přece jeho snahou snížit počty mrtvých a nehod na silnicích. 

Vše se točí okolo programů a projektů z evropské unie, ale ještě jsem neviděla nic, co by 

přineslo nějaký výsledek. Mým přáním by bylo zeptat se kohokoli z rodiny, aby mi byl 

schopen správně říci, jak by se zachoval v případě dopravní nehody v silničním tunelu, tak 

aby zachránil život nejen sobě, ale i ostatním.  
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9. Slovník použitých pojmů 
Doprava = přemisťování hmotného materiálu a osob v prostoru. [16] 

Dopravní prostředek = zařízení schopné pohybu umožňující dopravu nákladu nebo osob 

po dopravní cestě. [16] 

Dopravní nehoda = událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo 

srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 

nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu. [32] 

Nebezpečný náklad = Evropská dohoda o přepravě nebezpečných látek po silnici (ADR), 

po železnici (RID). U nás obecně platí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 478/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Pro železniční dopravu platí zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, 

ve znění pozdějších předpisů. Dopravní prostředky přepravující nebezpečné látky musí být 

podle ADR a RID řádně označeny. [7] 

Nouzový chodník = komunikační prostor v tunelové troubě pro chůzi osob (účastníků 

provozu a pracovníků provozovatele), který slouží jako nechráněná úniková cesta, 

jako přístupová cesta ke vstupům záchranných cest, k SOS kabinám, k hydrantům požárního 

vodovodu a zároveň k provádění servisní činnosti. [10] 

Nouzový pruh = přidružený pruh, umístěný vpravo ve směru jízdy, který umožňuje plné 

nebo částečné nouzové odstavení vozidel. [10] 

Nouzový záliv = rozšířený prostor tunelu pro nouzové odstavení vozidel, který se zřizuje 

po určitých vzdálenostech. [10] 

Opacita = „fyzikální pojem, určující podíl intensity světelné, prošlý nějakým prostředím 

absorbujícím. Je tedy měrou průhlednosti látek. Opacita je dána poměrem i0/i1, kde i0 značí 

množství světla dopadajícího, i1 množství světla látkou prošlého. Čím větší je tedy opacita, 

tím je látka méně průhledná. Dokonale průhledné prostředí má opacitu rovnu 1, 

neprůhledné 0.“[19]. 

Otáčecí záliv = rozšířený prostor tunelu, který umožňuje v tunelu nouzové otočení vozidel 

do protisměru. [10] 

Pozemní komunikace = dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly (dle §1 

odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel 
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na pozemních komunikacích a dle zákona o drahách č.266/1994 Sb.) a chodci, včetně 

pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. [32] 

Riziko = pravděpodobnost, že se zdroj rizika negativně projeví následkem (tzn. škodou), 

ztrátou. Zdroj rizika nelze ani snížit, ani odstranit, je to vlastnost látky. [6] 

Riziko je nutné eliminovat na nejmenší možnou únosnou míru. Pro každé zařízení či objekt 

bude míra rizika představovat jinou limitu a nelze ji proto jednoduše definovat. Na prvním 

místě posuzovaného rizika by však měl být lidský život a zdraví. [25] 

Tunel = podzemní liniová stavba tvaru trouby, umožňující komunikační spojení, kde plocha 

příčného průřezu je větší než 16 m2 a není ukloněn o více než 10 stupňů od vodorovné osy. [9] 

Tunelová trouba (tubus) = část tunelu, vymezená portály tunelu, kterou je vedena pozemní 

komunikace. [10] 

Úniková cesta = komunikační prostor pro chodce a/nebo vozidla, který umožňuje evakuaci 

osob a/nebo vozidel z místa ohrožení v tunelové troubě na volné prostranství, případně přístup 

pro záchranné jednotky do míst ohrožení v tunelové troubě, apod.; z hlediska požární 

bezpečnosti se dělí na nechráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty, chráněné 

únikové cesty a záchranné cesty. [32] 

Závažná havárie = mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná. Časově a prostorově 

ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti 

s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, 

používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému 

závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, životního prostředí nebo 

ke škodě na majetku. [33] 
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10. Seznam zkratek: 
 

ČSN Česká technická norma 

CT viz TP98, řídicí stanice tunelu (velín) 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

MO městský okruh 

PDZ proměnné dopravní značky 
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Příloha 1: Nejznámější havárie a nehody v silničních tunelech 
Pokračování kapitoly 3.3) 

 

24. prosinec 2006 Německo 

Tunel Farchanter na silnici B2 u Garmisch-Patenkirchenu, řidička se svým obytným 

karavanem, který byl přestavěn z dodávky, vjela na vozovku, dostala smyk a převrátila se. 

Utrpěla smrtelná zranění. Všichni uživatelé tunelu byli vyzváni k samovolnému opuštění 

tunelu, protože se zasahující jednotky obávaly exploze plynových nádob nacházejících se 

v automobilu. [2] 

9. listopadu 2006 Německo 

Ve východní troubě hamburského Labského tunelu najel linkový autobus do nákladního 

vozidla, další za nimi jedoucí nákladní vozidlo narazilo do místa nehody. Osm osob bylo 

zraněno. [2] 

 

2. listopadu 2006 Švýcarsko 

V Gotthardském tunelu na silnici č. A2 Luzern-Chiasso se osobní vůz dostal do protisměru 

a narazil do nákladního automobilu. Do místa nehody narazily další dva nákladní vozy. Řidič 

osobního automobilu zemřel, dva řidiči nákladních vozů byli zraněni. [2] 

 

2. ledna 2005 Rakousko: 

Belchen tunel. Jedoucí autobus se vzňal. Padesát-osm osob bylo evakuováno. [2] 
 

14. dubna 2004 Švýcarsko: 

Nehoda se stala 300 m od výjezdu z tunelu Baregg (na silnici A1 mezi Zurichem a Basilejí). 

Plně naložený nákladní vůz ve vysoké rychlosti narazil do osobního automobilu a dalších 

dvou nákladních vozů, které se převrátily. Osobní automobil začal hořet, oheň přeskočil 

na nákladní vůz. Řidič osobního automobilu zemřel, pět osob bylo vážně zraněno.  

Další tragická nehoda se stala na Velikonoční pondělí, motocyklista byl sražen a přejet 

autem. [20] 

 

21. února 2004 Francie / Itálie: 

Tunel Fréjus, únikovými cestami se před požárem zachránilo 30 osob. [2] 
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16. dubna 2003 Švýcarsko: 

V Gotthardském tunelu došlo ke kolizi italského nákladního auta s německým osobním 

automobilem. Nákladní vůz byl po srážce vržen do protisměru. Řidič osobního auta na místě 

zemřel, čtyři spolucestující a řidič nákladního vozu byli těžce zraněni. [2] 

 

2. března 2002 Rakousko: 

Oswaldisbergský tunel, dlouhý 4 307 km, s průměrným provozem 18 474 aut za den. Jeden 

člověk přišel o život. [2] 

 

31. srpna 2001 Rakousko: 

Tři tunelové nehody v týž den zapříčinily dvě úmrtí a devět zranění. [2] 

 

26. srpna 2001 Švýcarsko: 

Tunel Gotthard (A2 mezi Göschenen a Airolo) – šest vážně zraněných osob. [2] 

 

13. srpna 2001 Rakousko: 

Poblíž Klagenfurtu italský autobus s 30 poutníky narazil do portálu Reigersdorfského tunelu. 

24 vážně zraněných. [2] 

 

12. dubna 2001 Rakousko: 

Helbersberg tunel - hromadná kolize – dvě úmrtí, deset zraněných. [2] 
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Příloha 2: Přehled silničních tunelů v ČR [17] 
Tunel délka Rok  Kraj Okres Poznámky Silnice 

    otevření         

Červenohorský 

(Šumperk) 
6 150  PRJ OLO SU Šumperk - Jeseník R44 

Blanka 5 500 PRJ PRA AB 

Praha Městský obvod. Těžené 

sekce: 2211 + 552 m, pouze 

součet 3 po sobě jdoucích 

tunelů: Stromovka + 

Hradčanská + Střešovičky 

  

Stromovka 3 420  2010 PRA AB 

Druhý tubus: 3420 m.  Praha 

Městský obvod. Průzkumné 

práce začaly v roce 2002 

  

Panenská 2 167,7 2006 UST UL 

Kratší tubus: 2006 m. 

Průzkumná štola -započata 

2001. úsek Ústi n. L. - 

Německé hranice,  

druhý tubus 2 115,7 m 

D8 

Strahovský 2 042 
2. 12. 

1997 
PRA AB 

Druhý tubus: 2020 m. Praha 

Městský okruh 
  

Suchdol 1 979 2009 PRA AB 
Kratší tubus: 1774 m. Praha 

vnější okruh 
R1 

Komořany  1 937 2009 PRA AB 

Kratší tubus: 1924 m. Praha 

vnější okruh,  průzkumné 

práce započaty: 06.2003. Lot 

513 

R1 

Radlice 1 700 2009 PRA AB 
Druhý tubus: 1700 m. Praha 

Městský okruh.  
  

Radotin (Lochov 

nebo Sliveneč) 
1 630 2009 PRA AB 

Druhý tubus: 1630 m. Praha 

vnější okruh. Lot 514 
R1 

Vinohrady 1 500 2010 JMO BM Brno Městský okruh   

Dobrovshéko 

(Královopolský) 
1 258 2011 JMO BM 

Kratší tubus: 1239 m. 

Brněnský okruh 
R42 

Podvinný Mlýn  1 150 2020 PRA AB 
Druhý tubus: 1150 m. 

Vysočanská radiála. Praha 
  

Malešice 1 100 2008 PRA AB Praha Městský okruh.   

Klimkovice 1 088 2008 MSL OV 
Kratší tubus: 1077 m. Úsek 

Ostrava - Studénka 
 D47 
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Mrázovka 1 013 
26. 8. 

2004 
PRA AB 

Druhý tubus: 1013 m. Praha 

Městský okruh 
  

Strašničky 1 000 2016 PRA AB 
Druhý tubus: 1000 m. Praha 

Městský okruh 
  

Střešovičky 920 2008 PRA AB 

Druhý tubus: 920 m. Praha 

Městský okruh. Práce 

započaty: 2004 

  

Zámky 860 2009 PRA AB Praha vnější obvod R1 

Rybarka 855 2009 PRA AB 
Exit Rybarka, Praha vnější 

okruh 
R1 

Hradčanská 660 2010 PRA AB 

Druhý tubus: 660 m. Praha 

Městský okruh. Začátek prací: 

2007 

  

Radejčín 620 PRJ UST UL Druhý tubus: 620 m D8 

Na Vysoké 584 2010 PRA AB Praha vnější okruh R1 

Husovický 585 1998 JMO BM 
Druhý tubus: 578 m. Brno 

Městský okruh 
R42 

Poříčí 545 PRJ     
Druhý tubus: 545 m. Trutnov 

východ-Zlatá Olešnice 
D11 

Libouchec 519,8 2006 UST UL Druhý tubus: 503,96 m D8 

Pisárecký 510,5 1997 JMO BM 
Kratší tubus: 497,16 m. 

Pražská radiála 
R35 

Malovanka 500 2006 PRA AB Praha Městský okruh   

Povltavská 500 2012 PRA AB Praha Městský okruh   

Liberec I 280 1993 LIB  LI  Liberec, druhý tubus 240 m R35 

Letenský (Letná) 426 1953 PRA AB Praha   

Valík 390 2006 PLZ PJ Druhý tubus: 380 m  D5 

Zlatá Olešnice 380 PRJ     
Druhý tubus: 380 m. Trutnov 

východ-Zlatá Olešnice 
D11 

Hřebeč 357 1997 PAR SY 
Úsek Moravská Třebová - 

Svitavy 
R35 

Těšnovský tunel 

(Těšnov) 
344,5 1980 PRA AB Druhý tubus: 354,7 m. Praha   

Mrázovka 

(Odbočka A) 
333 

26. 8. 

2004 
PRA AB 

Praha Městský okruh, Západní 

směr  (strana) 
  

Jihlava-Kosov 304 2004 VYS JI 
Druhý tubus: 304 m. Městský 

obchvat Jihlava 
R38 
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Bílina 300  2008 UST TP Městský obchvat Bílina R13 

Prackovice 270 2006 UST LT Druhý tubus: 260 m D8 

Mrázovka 

(Odbočka B) 
241 

26. 8. 

2004 
PRA AB 

Praha Městský okruh, 

Východní strana (směr)    
  

Cholupice 200 2008  PRA AB 
Druhý tubus: 200 m. Praha 

vnější okruh 
R1 

Zlíchovský 196 2002 PRA AB Praha, Městský okruh   

Dolní Újezd 93,39 1999 SEM OC 

Druhý tubus: 98 m. Úsek: 

Velký Újezd – Lipník nad 

Bečvou 

(S I tř. 

č.38) 

R35 

Šabatka 70 2008 PRA AB Praha vnější okruh. Lot 513 R1 

Seč 40 1937 PAR   
Blízko Sečské přehrady, 

Železné Hory 

S III tř. 

343 

Vyšehradský 

(Vyšehrad) 
34 1904 PRA AB Praha, 2 trouby   

Kokořín 24 1935     Střední Čechy 
S III Tř. 

2733 

 

Legenda:  
dokončené tunely (černě),  
tunely ve výstavbě (červeně)  
tunely v projektové fázi (růžově) 

 
Pozn. Výstavba tunelů je neustále probíhající proces, některé informace se proto mohou 

měnit. 
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Příloha 3: Rozdělení technických prostředků dle kategorie tunelu 
[27] 

Bezpečnostní vybavení TC TB TA 
Hlásky nouzového volání 
● Hlásky nouzového volání ♦1 ◊ ◊ 
● Poplachová tlačítka ♦1 ◊ ◊ 
Systém videodohledu 
● Televizní dohledový systém ♦2 ◊ ◊ 
Dopravní systém 
● Sběr dopravních dat ♦3 ◊ ◊ 
● Dopravní značení ♦4 ◊ ◊ 
● Zařízení pro provozní informace ♦5 ◊ ◊ 
● Světelné signály pro jízdu v pruzích ♦6 ◊ ◊ 
● Světelné signály S1a, S1b ♦7 ◊ ◊ 
● Měření výšky vozidel ♦8 ◊ ◊ 
● Mechanické zábrany ♦ ◊ ◊ 
● Reflexní elementy ◊ ◊ ◊ 
● Identifikace dopravního excesu v tunelu ♦9 ◊ ◊ 
Spojovací a dorozumívací zařízení 
● Rádiové spojení ♦10 ◊ ◊ 
● Mobilní telefonní síť ♦10 ◊ ◊ 
● Ozvučovací zařízení ♦10 ◊ ◊ 
Evakuační vybavení 
● Nouzové únikové osvětlení tunelu ♦11 ◊ ◊ 
● Bezpečnostní značení ◊ ◊ ◊ 
Požární zařízení 
● Automatické hlásiče požáru ♦12 ◊ ◊ 
● Tlačítkové hlásiče požáru ♦12 ◊ ◊ 
● Přenosné hasicí přístroje ◊ ◊ ◊ 
● Požární hydranty ♦13 ♦13 ◊ 
Osvětlení tunelu 
● Normální osvětlení ◊14 ◊14 ◊14 
● Náhradní osvětlení ◊ ◊ ◊ 
      

◊ povinné vybavení tunelu 
♦ požadovaná analýza potřeby a/nebo alternativního 

řešení s ohledem na bezpečnostní rizika, viz 
poznámky uvedené v legendě tabulky 
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Legenda k tabulce: 

1 SOS hlásky s poplachovými tlačítky se u tunelů kategorie TC povinně instalují, 

pokud je délka tunelu ≥ 300 m a intenzita dopravy ≥ 2 000 ekvivalentních vozidel 

na den a jízdní pruh 

2 Systém videodohledu se povinně instaluje u tunelů kategorie TC, pokud je délka 

tunelu ≥ 300 m a intenzita dopravy ≥ 2 000 ekvivalentních vozidel na den a jízdní 

pruh 

3 U tunelů kategorie TC s intenzitami dopravy ≥ 10 000 ekvivalentních vozidel na 

den a troubu 

4 Požaduje se použít dopravního značení ve shodě s [27], (obr. 3-4: Kritéria pro 

vybavení tunelu z hlediska dopravního značení a zařízení, str. 29) 

5 U tunelů kategorie TC se doporučuje použití u portálů, pokud jsou intenzity 

dopravy ≥ 10 000 ekvivalentních vozidel na den a troubu 

6 U tunelů kategorie TC s délkou ≥ 300 m se doporučuje použití, pokud jsou 

intenzity ≥ 10 000 ekvivalentních vozidel na den a troubu. Pokud se uvažuje 

s možností obousměrného provozu v jedné z tunelových trub, instalují se světelné 

signály oboustranné. 

7 Světelné signály se nepožadují u tunelů kategorií TC, kratších než 200 m 

8 Není nutné pro tunely s podjezdovou výškou ≥ 4,8 m, případně pokud je zabráněno 

vjezdu vysokého vozidla jiným způsobem (blízký podjezd s omezenou výškou 

atd.) 

9 U tunelů kategorie TC intenzitami dopravy ≥ 10 000 ekvivalentních vozidel na den 

a troubu a délkou ≥ 300 m 

10 Pokud je délka ≥ 300 m a intenzita dopravy ≥ 2 000 ekvivalentních vozidel na den 

a jízdní pruh, doporučuje se instalace spojovacích a dorozumívacích zařízení 

11 Pokud je délka ≥ 300 m a intenzita dopravy ≥ 2 000 ekvivalentních vozidel na den 

a jízdní pruh, doporučuje se instalace nouzového osvětlení únikových cest 

12 Pokud je délka ≥ 400 m doporučuje se instalace automatických a manuálních 

hlásičů požáru 

13 Požaduje se v tunelech s délkou ≥ 400 m 

14 U tunelů kategorií TC kratších než 125 m se volí dle [27] tab. A 3-3: Poměry 

LTH/L20, str.135
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Příloha 4: Značky používané v tunelu a jeho okolí 

název značky označení  vzhled 

zákaz vjezdu všech vozidel B1 

 

nejvyšší dovolená rychlost B20a 

 

světelné signály A10 

 

zákaz předjíždění 

všeobecně B21 

 

nákladní B22a 

 

konec všech zákazů B26 

 

rozsviť světla C13a 

 

tunel IP8a 

 

jiný název  IS15b 
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zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
výška přesahuje vyznačenou 

mez 

B16, pro 
tunely se 

zmenšenou 
výškou pod 

4,5m 

 
 

signál s červeným světlem stůj S1a 

 

signál se žlutám světlem pozor S1b 

 

kolona A23 

 

zákaz otáčení B25 

 

dopravní vysílání  IJ15 

 

hlásky nouzového volání  IJ6 

 

 



Diplomová práce  
Příloha 5 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    

Lenka Kopecká 1

Příloha 5: Bezpečnostní značky, [18] 

název značky označení  vzhled 

první pomoc IZS03 

 

tísňový telefon IZS04 

 

únikový východ IZS05 

 

únikový východ vpravo POZ14 

 

únikový východ vlevo POZ15 

 

nouzový východ POZ22 

 

otevírání dveří tlačit FLZ17 

 

směrovka levá, pravá k první pomoci FLZ18 

 

směrovka nahoru, dolu k první 
pomoci FLZ19 

 

exit FLZ30 

 



Diplomová práce  
Příloha 5 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
    

Lenka Kopecká 2

označení směru (šipka) FLZ31 

 

nouzový východ text FLZ32 

 

únikový východ text FLZ33 

 

hasicí přístroj POZ03 

 

hydrant POZ01 

 

hlásič požáru POZ04 

 

ohlašovna požáru POZ05a 

 

otevírání dveří táhnout FLZ16 

 

směrovka levá, pravá k zařízení PO FLZ14 

 

směrovka nahoru, dolu k zařízení 
PO FLZ15 

 

zákaz vjezdu DZP41 
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Příloha 6: Dotazník  
 
Dotazník anonymní a slouží jako podklad diplomové práce zabývající se 

chováním osob při dopravní nehodě v silničním tunelu. Cílem je zjistit úroveň 

znalostí o tom, jak se účastníci silničního provozu zachovají v tunelu za určité 

situace, a zda vědí, jaké vybavení se v tunelu nachází. 
 

Pohlaví: 

  ● muž   ● žena  

 

Věk: 

  18-25  26-35  35< 

 

Řidičské oprávnění: 

    ●  ANO   ●  NE 

 

Vzdělání: ● základní 

  ● středoškolské 

  ● vysokoškolské 

 

1) K čemu slouží tunelová propojka? 

 

 

 

2) Jaké je vybavení veřejně přístupné SOS skříně (výklenku) uvnitř tunelu? 

 

 

 

3) Jak se zachováte, došlo-li na Vašem vozidle k poruše a vaše vozidlo se tak stává 

nepojízdným? 
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4) Jak se zachováte, v případě, že Vaše vozidlo začalo hořet? 

 

 

 

5) Co si myslíte, že je při jízdě autem v tunelu zakázáno? 

 

 

 

6) Jakou vysokou rychlostí by se mělo projíždět tunelem? 

 

 

 

7) Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informována o tom, jak se zachovat v tunelu 

v případě nehody nebo při jiné mimořádné události? 

 

●  ANO  ●  NE 

  

8) Měli byste zájem dozvědět se o obecných zásadách chování v tunelu více? 

 

●  NE 

● ANO  - která z možností je pro Vás nejpřijatelnější? (zakroužkujte) 

∗ letáky 

∗ média   - BESIP spoty v TV 

     -   - diskuze v rozhlase / TV 

∗ autoškola 

∗ internet 
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Příloha 7: Technologie-Signály požáru, tunel Valík, firma PROTECO 
s.r.o. 
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Příloha 8: Dopravní značení-zpomalovací portál, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 9: Dopravní značení-portál, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 10: Osvětlení, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 11: SOS hlásky, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 12: Videodetekce, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 13: Přehled-VZT, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 14: Přehled napájení, tunel Valík, firma PROTECO s.r.o. 
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Příloha 15: Přehled zásad chování v tunelu pro řidiče osobního 
automobilu 

 

Přehled zásad chování v tunelu pro řidiče osobního automobilu, je zpracován podle 

zákona o pozemních komunikacích. 

Pro shrnutí zda se může vůbec v automobilu kouřit či nikoli. Kouřit nesmí řidiči 

MHD, taxislužby a při jízdě na motocyklu, mopedu a kole (§ 7, [32]), dále pak stala-li se 

v tunelu dopravní nehoda (§ 46, odst. (2), [32]). 

Při jízdě vozidlem řidič nesmí, držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj, 

případně jiné hovorové nebo záznamové zařízení (§ 7 odst. (1) písm. d), [32]) 

Vzhledem k používané videodetekci v tunelu je velice důležité, aby se na vozovce 

tunelu nenacházely jakékoliv předměty. Proto je nutné zdůraznit, aby ani řidič 

ani přepravované osoby nevyhazovaly předměty z vozidla (§ 5 odst. (2) písm. e) 

a § 9 odst. (5), [32]). 

Vzhledem k tomu, že 23 % dotazovaných na otázku č. 5), (příloha 6) odpovědělo, že 

je při jízdě autem v tunelu zakázáno předjíždět, pokusím se upřesnit. V zákoně o pozemních 

komunikacích předjíždění v tunelu nezakazují (§ 17,[32]), proto je nutné se řídit vodorovným 

a svislým dopravním značením (značky B21 a B22a, příloha 4), které nám přikazuje, jak se 

v tunelu pohybovat. Jedná-li se o tunel jednotrubní s obousměrným provozem, je zákaz 

předjíždění na místě, a i v tomto případě je upraven dopravním značením. 

Odstupové vzdálenosti mezi vozidly zmíněné v § 19 [32], není definováno, jak velké 

mají být při průjezdem v tunelu. Doporučená vzdálenost zveřejněná v letáku „Bezpečně 

tunelem Valík“ (kapitola 7.4), je uvedena hodnota 50 m. A bývá to obvykle uvedeno 

i na dopravním značení.  

Otáčet a couvat je v tunelu zakázáno podle § 24 odst. (4), [32], kde se uvádí „řidič 

nesmí otáčet a couvat v tunelu a jeho těsné blízkosti“. Tuto skutečnost při vyplňování 

dotazníku uvedlo 16 % dotazovaných.  

Podle § 27 dále řidič nesmí zastavit a stát, dle odst. (1) písm. g) „na železničním 

přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi“, dle 

písm. m) „v tunelu neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou. 

„Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor“. V dotazníku tak 

správně uvedlo 34 % dotazovaných.  
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V případě nouzového stání je provozovatel povinen umístit výstražný trojúhelník dle 

§ 26 odst. (3), [32] a to ve vzdálenosti minimálně 50 m (na dálnici minimálně 100 m), 

na okraj vozovky, tak aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný. Pokud je 

vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, je řidič povinen ho spustit alespoň 

po dobu než umístí výstražný trojúhelník.  

Ve zvláštním ustanovení zákona o pozemních komunikacích je § 45 týkající se 

překážky provozu na pozemní komunikaci. Pokud je podle odst. (4) touto překážkou vozidlo, 

„rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, vozidlo se odstraní 

na náklad provozovatele“. Provozovatelem vozidla je myšlena osoba, která vozidlo vlastní 

nebo se jedná o jinou osobu zmocněnou vlastníkem vozidla k provozování. Rozdíl je ten, 

že pokud se v tunelu vyskytuje vozidlo, které brání provozu, je odstraněno na náklady 

provozovatele tunelu. Což neví téměř nikdo, a bojí se zavolat odtah z SOS skříně, 

aby nemuseli platit vysoké částky. V každém případě, pokud dojde ke zmáčknutí tlačítka 

odtahové služby, okamžitě je vyrozuměna i policie, která provede opatření, jako je uzavření 

tunelu, odklonění dopravy, atd. a přijede na místo nehody. 

Dále je ve zvláštním ustanovení pro provoz vozidel řešeno v § 46 Zastavení vozidla v 

tunelu. V odst. (1) je popsán postup jak postupovat došlo-li při jízdě v tunelu k poruše 

vozidla, kdy se stalo vozidlo nepojízdným, nebo došlo-li k dopravní nehodě. „Řidič je 

povinen neprodleně:  

a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení vypnout i toto 

topení, 

b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti je oprávněn zastavovat jiná vozidla, 

c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled 

nad provozem tunelu.“ 

V těchto všech případech nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet 

s otevřeným ohněm a přepravované osoby jsou povinny opustit vozidlo a soustředit se do míst 

k tomu určených, popřípadě opustit tunel (odst. (2) a (3)). 

 Povinnosti řidiče, který se stal účastníkem dopravní nehody, jsou uvedeny v § 47 

zákona o silničním provozu. Doporučení jak se zachovat při dopravní nehodě bývají uvedeny 

ve zdravotní přípravě autoškoly.  

∗ „označte a zajistěte místo nehody tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších 

osob 
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∗ zabezpečte havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo 

nekontrolovatelnému pohybu 

∗ uvědomte o nehodě zdravotnickou záchrannou službu a policii (jste-li sami, 

proveďte nejdříve ošetření zachraňující život a teprve pak volejte pomoc) 

∗ vyprostěte zraněné 

∗ nedýchá-li některý ze zraněných, začněte s umělým dýcháním 

∗ zastavte případná krvácení, především tepenné a žilní 

∗ ošetřete další vážnější rány a zlomeniny 

∗ sledujte stav zraněných do příjezdu zdravotníků  

∗ podle možnosti zachovejte umístění vozidel v původním stavu po nehodě 

a poznamenejte si svědky nehody 

∗ dveře vozidla otevřete na maximum, zraněného uchopte zezadu oběma svými 

pažemi za zdravé předloktí, nakloňte jej ven na své podsunuté stehno pokrčené 

dolní končetiny a táhněte jej ven.“[31] 

To jakým způsobem se zachovat v případě, že vozidlo začalo hořet, není v zákoně 

definováno.  
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Příloha 16: Odpovědi na dotazník  
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Tabulka 11: Odpovědi na dotazník, kategorie 18-25 let (příloha) 
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Tabulka 12: Odpovědi na dotazník, kategorie 26-35 let (příloha) 
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Tabulka 13: Odpovědi na dotazník, kategorie 36 let a více (příloha) 


