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ABSTRAKT BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

Výstavba dálni�ních tunel� je pro naši spole�nost naléhavou záležitostí, kterou 

nelze opomenout. Bakalá�ská práce je proto zam��ena na nov� vybudovaný 

dálni�ní tunel Panenská na dálnici D8. Tato práce poukazuje na historii, klady a 

zápory související s výstavbou tohoto tunelu. Hlavní �ást práce je v�nována 

bezpe�nostním a informa�ním systém�m, které jsou zde použity. Pozornost je 

zam��ena p�edevším na prvky zajiš�ující �ízení dopravy a obslužnost 

jednotlivých technologií tunelu. Také je zde poukázáno na lidský faktor 

ovliv�ující nehodovost v tunelech. 

ABSTRACT OF THESIS 

Reconstrucion of the highway tunnels is urgent matter for our society which can 

not be forgotten. The bachelor thesis is therefore focused on newly constructed 

Panenska tunnel on highway D8. This diploma refer to history and positives and 

negatives bearing on construction of the tunnel. Maine part of the diploma is 

dedicated to a safety and information systems which are mentioned in this 

thesis. Elements assuring trafic control and service of particular tunnel 

technologies are taken in consideration above all. Human factor effecting 

accident rate in the tunnels is also pointed in this diploma. 
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1. Úvod 

V dnešní dob� si už málokdo z nás dokáže p�edstavit život bez 

automobil�, motocykl� a jiných dopravních prost�edk�. Silni�ní a dálni�ní 

doprava v �eské republice zaznamenává v sou�asné dob� obrovský nár�st 

motorových vozidel a silni�ní sí� p�estává vyhovovat pot�ebám plynulého a 

bezpe�ného provozu. Tento jev nastal po vstupu do Evropské unie, kdy jsme se 

stali tranzitním uzlem st�ední Evropy. Z t�chto d�vod� se také v dnešní dob� 

p�istupuje k budování silni�ní a dálni�ní sít�, kde jsou na prvním míst� 

bezpe�nostní prvky, dále pohodlí cestování a také p�epravní rychlosti, které 

zaujímají v dnešní doprav� prvotní místo. Rozvoj silni�ní dopravy, a to jak 

osobní, tak nákladní poskytuje �adu p�edností proti železni�ní doprav�, jednak 

v daleko v�tší p�izp�sobivosti individuelním pot�ebám uživatel� a jednak 

v možnosti p�ímé dopravy zboží od zdroje ke spot�eb� bez p�ekládání. Pot�eba 

budování silni�ních tunel� je stimulována dv�ma faktory: 

Rozvoj rychlostních silnic (dálnic) vyžaduje minimalizaci výškových rozdíl� 

a preferuje v hornatém terénu systémy tunel – most vzhledem k redukci 

strmosti stoupání a klesání s vylou�ením stavby serpentin. 

Vzr�stající hustota zástavby a zvýšený d�raz na ekologii p�i rostoucí 

pot�eb� dopravy osob a zboží do center a z center stimuluje výstavbu 

podzemních m�stských a p�edm�stských silni�ních komunikací v d�íve 

nep�edstavitelných dimenzích. 

Na základ� t�chto požadavk� byla v Ústeckém kraji vybudována moderní 

dálnice D8, která spl�uje tato kritéria. Sou�ástí této dálnice, která je �tvrtým 

evropským multifunk�ním dopravním koridorem Berlín - Dráž�any - Praha - 

Bratislava - Budapeš� - Sofia - Istanbul, je nov� vystav�ný dálni�ní tunel 

Panenská. Tento tunel pat�í k nejmodern�jším a nejdelším tunel�m na území 

�eské republiky. Výstavba tunelu Panenská má své kladné ale i stinné stránky, 

o kterých se zmíním v této práci. Následující �ást bude zam��ena na informa�ní 

a bezpe�nostní systémy použité v tunelu, které jsou nezbytné pro plynulost 

dopravy a informovanost �idi��. V dalším z bod� se rozepíši o problematice 

bezpe�nosti dopravy a pokusím se analyzovat dopravní nehody v tunelech, 
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které byly zap�í�in�ny nedokonalým vybavením bezpe�nostními prvky, 

nedokonalým monitoringem a nep�ipraveností záchranných tým�. 

Cílem mé práce bude zhodnotit a posoudit vliv informa�ních a 

bezpe�nostních prvk�, které jsou využívány v dálni�ním tunelu Panenská, na 

bezpe�nost silni�ního provozu. Tuto problematiku jsem si vybral, protože se jí 

zabývám a zajímám o vše, co úzce souvisí s dopravou a dopravními systémy. 
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2.  Dálni�ní tunely a jejich význam 

„Tunel je dopravní stavba, která vede pod zemí skrz krajinnou vyvýšeninu, 

pod mo�em, �i �í�ním tokem �i m�stem. Obvykle slouží pro silni�ní nebo 

kolejovou dopravu“[9]. 

Tunely pat�í k prestižním inženýrským díl�m, v nichž se v�rn� zrcadlí 

vzd�lanostní, technická, ekonomická, politická a organiza�ní úrove� lidského 

spole�enství. Nejstarší tunely se stav�ly pravd�podobn� pro ú�ely zavlažování. 

	ímané tunely využívali ke spojení akvadukt� p�ivád�jících vodu. První 

významný tunel pro p�epravu náklad� byl postaven až roku 1670, kdy byl 

proražen 158 metr� dlouhý tunel skrze skalnatý kopec blízko Beziers ve Francii. 

Z našeho území vzpome�me Rudolfovu (Belvedérskou) štolu pod pražskou 

Letnou ze 16. století. Vzhledem ke svým geografickým specifik�m v Evrop� již 

odedávna vznikaly velmi dlouhé silni�ní a železni�ní tunely využívané 

k p�eprav� cestujících i nákladu. Mnoho z t�chto tunel� bylo vybudováno p�ed 

n�kolika desetiletími a v sou�asné dob� již nejsou schopny v plné mí�e 

zabezpe�it zvyšující se nároky na pohyb osob i materiálu v rámci evropských 

zemí. Proto je pot�eba v�novat problematice bezpe�nosti provozu v tunelech 

odpovídající pozornost související se skute�ností, že v Evrop� existuje více než 

700 silni�ních tunel� delších než 1 km. Osm z t�chto tunel� dokonce dosahuje 

více než 10 km délky. 

Využití tunel� v rámci dopravního ruchu nabízí n�které výhody, z nichž 

zde jmenujme alespo� n�kolik – nap�. ochrana p�ed pov�trnostními vlivy, 

optimalizace dopravních linek z hlediska využití pozemk� a další využití ploch 

nad tunely. P�i plánování a rozší�ení nových úsek� dálnic je nutné volit vždy 

takové lokality a zp�soby provedení, aby byl zásah do životního prost�edí co 

nejmenší. Výstavbou dálni�ních tunel� se odleh�í doprava ve m�stech, obcích 

a p�ilehlých regionech a tím se zlepší životní prost�edí v t�chto oblastech. 

Z hlediska životního prost�edí dojde k výraznému snížení emisí z projížd�jících 

vozidel, snížení hlu�nosti, prašnosti, vibrací a také poškozování pozemních 

komunikací. Díky stavb� tunel� m�že být zachován krajinný ráz p�írody, nemusí 

dojít ke kácení již tak zni�ených lesních porost� a bude zachováno p�irozeného 
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prost�edí pro lesní zv�� v t�chto lokalitách. Tím je umožn�n bezproblémový 

pohyb po jejich teritoriu a také se snižuje možnost st�etu vozidel se zv��í a jejich 

následný úhyn. Za další kladné aspekty m�žeme považovat plynulejší a 

rychlejší provoz s menší nehodovostí. 

Jako negativum výstavby tunel� je možné uvést zvýšenou koncentraci 

emisí z projížd�jících vozidel na místech vjezdu a výjezdu z tunel� a u 

pr�duch� v�tracích šachet. Pro zajišt�ní bezporuchového a bezpe�ného chodu 

t�chto staveb musí být vynaloženy vyšší finan�ní prost�edky oproti silnicím 

nižšího �ádu. 

2.1. Dálni�ní tunel Panenská 

Jednou z nejsledovan�jších staveb v �eské republice byl p�echod dálnice 

D8 p�es Krušné hory do SRN [p�íloha �.1]. V rámci celého projektu mají 

mimo�ádné postavení dva tunely, z nichž jeden - Panenská - je zatím nejdelším 

dálni�ním tunelem, který byl kdy u nás budován. Tento úsek dálni�ní stavby byl 

vybudován z d�vodu p�etížení pozemních komunikací spojujících �eskou 

republiku s N�meckem. Konkrétním p�ípadem je známé m�sto Dubí ležící na 

mezinárodní komunikaci E55 a další obce v úseku z Lovosic na hrani�ní 

p�echod Cínovec. Tyto úseky se vyzna�ují zna�ným p�evýšením, kde 

docházelo k �astým dopravním nehodám p�i sjížd�ní kamión� od hranic do 

vnitrozemí. Dále zde byly trvale vyšší hodnoty oxidu uhelnatého z výfukových 

plyn� a zna�ná prašnost od projížd�jících nákladních vozidel. Nejzávažn�jší 

problém byl s neustále vysokou hladinou hluku a velkými ot�esy, které m�ly za 

následek narušení statiky okolních dom�. Obyvatel�m t�chto p�íhrani�ních 

oblastí se po otev�ení nové dálnice, která vede p�es Krušné Hory až na hranice 

se SRN, ulevilo od stovek projížd�jících kamion�, jež denn� trápily jejich životy. 

Tyto kamiony v sou�asné dob� p�evážn� využívají hrani�ního p�echodu Krásný 

Les – Breitenau, �ímž se vyhnou problematické lokalit�. Musí projet zcela 

novým dálni�ním úsekem, který vede až na hrani�ní p�echod ležící ve výšce 

zhruba 700 metr� nad mo�em. 
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2.1.1 Nový hrani�ní p�echod ve výšce tém�� 700 metr� nad mo�em - zdroj [10] 

Mezi klady tohoto dálni�ního obchvatu s tunely Panenská a Libouchec 

pat�í menší zásah do krajiny, než by tomu bylo v p�ípad� stavby na povrchu, 

�ímž by došlo k jejímu prodloužení o desítky kilometr� vlivem zna�ného 

stoupání a geologických aspekt�, dalším kladem je zkrácení vzdálenosti 

k našim soused�m v SRN, menší náklady na spot�ebu PHM a náklady spojené 

s provozem motorových vozidel. Dalším nesmírn� d�ležitým pozitivem je lepší 

sjízdnost tohoto úseku t�žkými nákladními vozidly v zimním období, jelikož 

stoupání na tomto úseku nep�esahuje 4,5%. 

Tunel Panenská leží v oblasti složitých klimatických podmínek, které 

budou mít nep�íznivý vliv na jeho provoz. Tento vliv se projeví zejména 

v prostoru vjezdových a výjezdových portál� v zimním období. Dá se 

p�edpokládat, že vzhledem k výškové poloze, množství sn�hových srážek a 

nízkým pr�m�rným teplotám pod bodem mrazu bude docházet k navátí a 

hromad�ní sn�hu p�ed portály tunelu, namrzání dopravního zna�ení, proto 
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budou vyšší náklady související s údržbou a obsluhou jednotlivých tunelových 

trub a dálni�ního povrchu. Další nevýhodou je vzdálenost této stavby od centra 

m�sta. K zajišt�ní rychlého dosahu vozidel IZS (Integrovaného záchranného 

systému) a vozidel SSÚD (Správa silnic a údržby dálnic) musela být pro 

zajišt�ní rychlého nasazení t�chto složek vybudována základna v blízkosti 

tunelu Panenská. 

2.2. Historie výstavby tunelu 

Se stavbou dálni�ního tunelu Panenská se za�alo v zá�í roku 2003 po 

p�edchozím geologickém pr�zkumu (v roce 2001 a 2002, kdy byly proraženy 

cca 150 metr� dlouhé pr�zkumné štoly z každé strany tunelu). 1. zá�í 2003 se 

do hory zakously první stroje p�i ražb� západního tubusu a 1. listopadu 2003 p�i 

ražb� východního tubusu. K ražb� byla použita nová rakouská tunelovací 

metoda (NRTM), nebo též „Metoda st�íkaného betonu“ �i „Metoda observa�ní“.  

2.2.1. Pohled na stavbu severního portálu - zdroj [8] 
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Základním principem této metody je zm�na p�ístupu k horninovému 

masivu. V NRTM se hornina stává významným konstruk�ním prvkem, který 

spolu s dalšími složkami spoluvytvá�í nosný systém. Denn� se vyrubalo cca 5 

metr� tunelu, což �inilo úctyhodných 150 metr� za m�síc. Postup samoz�ejm� 

závisel na geologických podmínkách a na množství pr�sakové vody. 

Na stavb� se st�ídalo cca 150 pracovník� ve t�ísm�nném provozu 24 

hodin denn�. Nedaleko obce Naklé�ov byla vybudována betonárka a vzniklo 

malé m�ste�ko pro pot�eby ražby a zázemí pracovník�. Tunely Panenská jsou 

�ástí dálnice D8, jejíž celková délka je 92 km a jež je sou�ástí „�tvrtého 

evropského dopravního koridoru Berlín - Dráž�any - Praha - Bratislava - 

Budapeš� - Sofie - Istanbul“. Mají pomoci p�ekonat velké p�evýšení mezi jižním 

portálem u obce Naklé�ov a náhorní plošinou jižn� od obce Petrovice. Jsou 

jednou z deseti hlavních staveb dálnice D8 v úseku Trmice (Ústí nad Labem) - 

státní hranice se SRN, který na své délce 23,4 km p�ekonává celkový výškový 

rozdíl 482 metr�. Zadavatelem celé stavby pod ozna�ením 0807 bylo 

„	editelství silnic a dálnic �R“ a projektantem „VALBEK spol. s r.o.“ Celkové 

náklady tohoto úseku �inily cca 19 miliard K�, z toho náklady na samotný tunel 

byly 4,203 miliard K�. �ást pot�ebných finan�ních prost�edk� byla získána 

	editelstvím silnic a dálnic �eské republiky (	SD �R) úv�rem od Evropské 

Investi�ní Banky, a to konkrétn� 12 miliard K� a 1,8 miliard K� se získalo 

z fond� ISPA Evropské unie. Zbytek uhradil Státní fond dopravní infrastruktury 

(SFDI). 

Stavba tunel� Panenská dostala ozna�ení D-8-0807/II G. Tunely byly 

projektovány jako obousm�rné tunely se dv�ma odd�lenými tubusy v osové 

vzdálenosti 21 metr�, které jsou propojeny devíti bezpe�nostními chodbami ve 

vzdálenosti cca 200 metr� od sebe. Každý jízdní sm�r dálnice vede 

v samostatné tunelové rou�e, a protože se tunel mírn� stá�í, má každá roura 

jinou délku. Ve sm�ru do N�mecka je levý tubus dlouhý 2031 metr�, z toho 

1992 metr� je ražených. V opa�ném sm�ru do Prahy je pravý tubus dlouhý 

2006 metr� a 1975 metr� je ražených. Tímto se staly nejdelšími dálni�ními 

tunely a zárove� jedinými raženými dálni�ními tunely v �eské republice. 

Dálnice v tunelu mírn� stoupá a p�ekonává tak výškový rozdíl zhruba 60 metr�. 
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V každé tunelové troub� jsou t�i bezpe�nostní zálivy. Výška klenby tunelu 

je 4,5 metru, sklon je po celé délce tém�� konstantní, a to 3,5% a minimální 

polom�r sm�rového oblouku je p�ibližn� 1000 metr�. Ší�kové uspo�ádání silnice 

je tvo�eno jízdními pruhy 2 x 3,5 metru, dv�ma vodícími pruhy ší�ky 0,5 metru a 

1 metr širokými chodníky. Tunely jsou navrženy pro maximální rychlost 80 

km/hod a jsou napojeny na centrální �ídící systém a vybaveny nejmodern�jšími 

technologiemi zajiš�ujícími osv�tlení, v�trání a dorozumívání [p�íloha �.2]. U 

portálu tunelu je p�istávací plocha pro vrtulník letecké záchranné služby. Poblíž 

horního vjezdu do tunelu je mimoúrov�ová k�ižovatka Petrovice, která spojuje 

dálnici D8 se silnicí II/248. U dolního vjezdu do tunelu se nachází dálni�ní most 

p�es rokli s potokem a zhruba kilometr od vjezdu je další, avšak 

n�kolikanásobn� kratší tunel Libouchec.  

„Tunel Panenská je po svém dokon�ení nejen dálni�ním, ale všeobecn� i 

nejdelším silni�ním tunelem v �esku. A to do doby, než-li jej p�ekoná jiná 

podobná stavba. Titul nejdelšího dálni�ního tunelu by mu však m�l z�stat. 

Tunel Panenská dostal jméno po horské osad� Panenská, která se nachází 

v prostoru nad tunelem“[8].  

2.2.2 Tunel Panenská – sm�r ke státní hranici se SRN 



14 

3. Informa�ní a bezpe�nostní systém tunelu Panenská 

3.1. Bezpe�nostní prvky 

P�ístup k bezpe�nosti silni�ních tunel� znamená vzít v úvahu v jaké dob� 

(z pohledu p�ípravy, výstavby a provozování tunelu) je t�eba nezbytné �innosti 

zahájit a které subjekty a orgány by m�ly p�sobit po celou dobu životnosti 

tunelu. Základní bezpe�nostní opat�ení jsou taková, která jsou všeobecn� 

uznávána a která zabezpe�ují požadované bezpe�nostní provedení tunelových 

systém�. Jsou to únikové cesty, záchranné služby, údržba, kabelové potrubní 

rozvody. Dalšími nezbytnými bezpe�nostními opat�eními jsou zásobování 

elektrickou energií, osv�tlení, zásobování vodou, odvod�ovací systém a 

požární ochrana. Zbylá základní bezpe�nostní opat�ení jsou provoz a �ízení, 

spojovací systémy, detekce mimo�ádných událostí, požární vybavení, nouzové 

hlásky a náhradní opat�ení v p�ípad� poruchy jednotlivých instalací v tunelu. 

Tunel Panenská, postavený za 4,2 miliardy korun, má být údajn� 

nejbezpe�n�jším v Evrop�. Z d�vod� bezpe�né evakuace osob je v tunelu 

z�ízeno 10 záchranných cest v propojkách mezi tunelovými troubami. Evropské 

zvyklosti doposud tyto úniky projektovaly po 500 metrech, ale n�kolik tragédií 

v alpských tunelech ukázalo, že je to p�íliš velká vzdálenost1. Tyto cesty 

umož�ují únik osob z jedné tunelové trouby do druhé. Ší�ka dve�í je 900 mm. 

Propojky �. 3 a 7 s rozm�ry 3,0 x 3,0 metry slouží pro pr�jezd lehké požární 

techniky a propojka �.5 o rozm�rech 5,0 x 4,25 metr�  pro pr�jezd v�tší požární 

techniky. Ozna�ení sm�ru úniku osob je provedeno prosv�tlovanými zna�kami 

napájenými z náhradního zdroje. Dalším bezpe�nostním prvkem jsou 

p�ístupové cesty pro záchranné služby v p�ípad� havárie v tunelu. 

Osv�tlení tunel� se m�ní s denním sv�tlem. Sv�tla v obou tubusech jsou 

nastavena tak, aby jim o�i �idi�� okamžit� p�ivykly. Toto akomoda�ní osv�tlení 

odpovídá akomoda�ní schopnosti o�í �idi�� a je �ešeno pomocí dvou �ad 

výbojkových asymetrických protism�rných svítidel umíst�ných pod stropem 

tunelu a odpovídá stanovené maximální povolené rychlosti v tunelu 80 km/h. 

                                                
1 Viz. kapitola 4 
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Svítidla akomoda�ního osv�tlení jsou automaticky zapínána a vypínána 

z �ídícího systému v závislosti na jasu vn� tunelu [4]. 

B�hem dne je na vjezdu intenzita sv�tel siln�jší, postupn� slábne a na 

konci op�t zesílí. Tunel je také vybaven nouzovým osv�tlením, které slouží pro 

osv�tlení únikových cest v p�ípad� požáru a je tvo�eno LED svítidly 

zabudovanými v otvorech ost�ní. Z d�vodu možného zakou�ení horních prostor 

tunelu jsou tato svítidla umíst�na 90 centimetr� nad chodníky. Rozte� svítidel je 

12 metr�. Nouzové osv�tlení je napájeno ze zálohového zdroje a sv�tla jsou 

automaticky zapínána p�i výpadku normálního zdroje napájení. Vypínána jsou 

dálkov� pomocí �ídícího systému zásahem obsluhy v míst� centrálního �ízení 

provozu tunelu.  

3.1.1 Akomoda�ní osv�tlení tunelu 

Systém v�trání v tunelových troubách zajiš�ují proudové ventilátory tak, 

aby nebyla p�ekro�ena p�ípustná koncentrace škodlivin z provozu vozidel a aby 

byla dodržena pr�hlednost v prostoru tunelu. Dále pak v p�ípad� požáru zajistí 

požadovanou rychlost proud�ní vzduchu ve sm�ru jízdy. P�i normálním 
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dopravním provozu, p�i rychlostech vozidel 30 – 80 km/h, se oba tubusy 

vyv�trají p�evážn� p�sobením pístového ú�inku projížd�jících vozidel. Za 

mimo�ádných klimatických podmínek (inverzní po�así, mlha, vich�ice apod.) 

jsou podle situace postupn� spoušt�ny proudové ventilátory pod klenbou tunelu 

na základ� údaj� �idel CO, opacity (pr�hlednosti), m��ení rychlosti a sm�ru 

proud�ní vzduchu v tunelu. P�i zastavení dopravy v tunelu jsou �idi�i vyzvání 

rozhlasem k vypnutí motoru. V levé (západní) stoupající tunelové troub� je 

celkem 6 dvojic proudových ventilátor� a v pravé (východní) klesající tunelové 

troub� je celkem 7 dvojic proudových ventilátor�. Ventilátory jsou ovládány 

automaticky �ídícím systémem. V p�ípad� požáru mají hasi�ské záchranné 

sbory možnost ovládat ventila�ní za�ízení z dispe�erského pracovišt� dálkov� 

manuáln�. Ovládání v�trání je nastaveno podle intenzity dopravy na základ� 

informací zjišt�ných p�i provozu vozidel na dálnici, p�ípadn� na základ� 

zkušeností s opakovaným denním a no�ním pr�b�hem intenzity dopravy. 

V�trání je d�ležité spustit vždy s dostate�ným p�edstihem, aby nedocházelo 

k nekontrolovatelnému nár�stu koncentrací škodlivin nad p�ípustné hodnoty [4]. 

3.1.2 Proudové ventilátory  
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Tunel je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) z produkce firmy 

SIEMENS Building Technologies. Elektrická požární signalizace je soubor 

za�ízení, jehož ú�elem je v�asné zjišt�ní a signalizace požáru v jeho 

po�áte�ním stádiu, což umož�uje výrazn� zkrátit dobu mezi vznikem požáru a 

zahájením protipožárního zásahu. Tím se výrazn� snižují jak následné škody 

na majetku, tak i p�ímé ohrožení života a zdraví osob. Samotná EPS tedy 

neprovádí p�ímý zásah proti požáru, m�že však svými výstupy ovládat další 

za�ízení, která tento zásah provád�jí nebo jej usnad�ují, p�ípadn� brání 

rozší�ení vzniku požáru. Z toho vyplývá, že ú�el EPS je napln�n pouze tehdy, 

je-li systém správn� obsluhován a provozován. V kone�ném d�sledku je vždy 

rozhodující lidský �initel, který provádí vyhodnocení výstup� systému a 

rozhoduje o dalším postupu. Pro p�ípad požáru je tunel vybaven rozvodem 

požární vody z podzemní požární nádrže, situované u severního portálu levé 

tunelové trouby. U jižního portálu pravé tunelové trouby je další podzemní 

požární nádrž, která slouží pouze jako plnící místo mobilní požární techniky. 

Tyto bezpe�nostní prvky byly navrženy a vybudovány tak, aby spl�ovaly ta 

nejp�ísn�jší bezpe�nostní kriteria podle stanovených evropských norem. 

3.2. Informa�ní systémy 

Pro �ízení provozu v tunelech a na p�íjezdech k nim je použito sv�telných 

signál� pro �ízení provozu v jízdních pruzích, náv�stidel SSZ (sv�telné 

signaliza�ní za�ízení) a prom�nných dopravních zna�ek. P�ed portály tunel� 

jsou nainstalovány prom�nné informa�ní tabule (PIT). Provoz lze tedy v p�ípad� 

pot�eby �ídit nejprve zm�nou maximální dovolené rychlosti, p�esm�rováním 

vozidel do jiného jízdního pruhu a �áste�nou nebo úplnou uzavírkou jízdního 

pruhu tunelu. K informování �idi�� je možné využít dvou za�ízení pro provozní 

informace, nainstalovaných na portálu nad jízdním pásem pro oba sm�ry jízdy. 

Systém �ízení dopravy je ovládán centráln� z �ídícího centra umíst�ného 

v SSÚD (Správa silnic a údržba dálnic) 	ehlovice, �i ze záložního pracovišt� 

v SSÚD Petrovice. V tunelu jsou osazeny pevné a prom�nné dopravní zna�ky, 

pevné zna�ení je reflexní a prom�nné je zhotoveno z LED diod. 
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3.2.1 Prom�nné dopravní zna�ení 

Tunel je vybaven evakua�ním digitálním rozhlasovým systémem 

DYNACORD PROMATRIX, který je sou�ástí bezpe�nostního systému tunelu a 

je ur�en pro automatickou bezpe�nou evakuaci tunelu. Slouží k  informování 

�idi�� p�i mimo�ádných událostech (požár, nehoda apod.) pomocí reproduktor�, 

které jsou instalovány v rozestupech 25 metr� po obou stranách tunelového 

tubusu a do výšky cca 2,5 metru tak, aby nezasahovaly do jízdního profilu. 

Reproduktory jsou sm�rovány proti sm�ru jízdy. Celkový po�et tlakových 

reproduktor� je 351 ks o výkonu 30W a 10 ks reproduktor� o výkonu 6W, které 

slouží k ozvu�ení propojovacích chodeb. Úst�edna systému je vybavena 

modulem digitálního záznamu hlášení. Ten umož�uje též automatické p�ehrání 

zaznamenaných zpráv a p�edem p�ipravených text� v návaznosti na �ídící 

systém. Je možné kombinovat více zpráv a výstražných signál� do sekvencí, 

které je možné odbavovat manuáln� prost�ednictvím tla�ítek na mikrofonní 

stanici, nebo na základ� signálu z �ídícího systému. P�i nouzové situaci je 
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systém schopen automaticky p�ejít na zvýšenou úrove� hlasitosti - „Panic 

Level“. 

Dále jsou v tunelu instalované SOS sk�ín�, které se nacházejí ve 

výklencích po pravé stran� tunelu ve sm�ru jízdy. Sk�ín� jsou rozmíst�ny 

v rozestupech pohybujících se v rozmezí 120 – 150 metr� a slouží 

k operativnímu kontaktu mezi motoristou a dispe�erem P�R a dále jako 

technologické zázemí pro servis. Uživatel má možnost se spojit v p�ípad� 

nouze s dispe�inkem, bu� fónicky s použitím telefonu, nebo pomocí nouzových 

tla�ítek. Údržba má možnost spojit se s dispe�inkem pomocí servisního 

dispe�erského telefonu. Nad SOS sk�íní je umíst�na oboustranná prosv�tlená 

zna�ka telefon dopln�ná blika�em, který se aktivuje automaticky po vstupu do 

SOS sk�ín�. Základním vybavením SOS sk�ín� je telefonní aparát v provedení 

hlasitého telefonu. Vedle telefonu jsou umíst�na tla�ítka jako dopl�ková tís�ová 

signalizace s piktogramem policie, odtah a záchranka. Meziprostor dvojitých 

st�n SOS kabiny je vypln�n �edi�ovou vatou, která zajiš�uje odhlu�n�ní kabiny 

a zárove� i ochranu proti proho�ení. Prostor je dále vybaven p�ítomnostním 

�idlem pro identifikaci p�ítomnosti osoby v SOS sk�íni a dve�ním kontaktem. 

Tento signál p�i vstupu do kabiny je signalizován p�ímo na pultu obsluhy 

dispe�erského pracovišt� jako signál tís�ového hlášení. V opera�ním 

dispe�inku je umíst�ný dispe�erský pult, který umožní spojení dispe�inku 

s libovolnou SOS sk�íní v tunelu. Je možné z�ídit konferen�ní spojení a nebo 

principieln� p�epojit uživatele tunelu p�ímo na policii, hasi�e nebo službu 

léka�ské pomoci. Sou�ástí za�ízení je i záznam hovor� na pam��ové medium 

s vyzna�ením data a �asu uskute�n�ného hovoru. SOS sk�í� je vybavena 

bezpe�nostním a vyproš�ovacím za�ízením. Jedná se o lékárni�ku, pá�idlo, 

krumpá� a dva kusy 6 kg práškového p�ístroje. 

Všechny SOS sk�ín� v tunelu jsou sledovány pomocí kamerového 

systému a informují obsluhu na dispe�inku o p�ítomnosti osoby, otev�ení dve�í a 

vstupu osoby do kabiny. 
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3.2.2 SOS sk�í� pro nouzové volání 

3.3. Monitoring a �ídící systém 

U vjezdu do tunelu vyrostl záložní velín pro pracovníky dálni�ního 

dispe�inku, odkud se �ídí doprava v p�ípad� nehody nebo požáru v tunelu. Na 

monitorech tu odborníci mají p�ed o�ima zobrazené schéma obou tunel�, na 

dalších obrazovkách pak sledují záb�ry z kamer podél D8. Hlavní velín pak sídlí 

spole�n� s dálni�ní policií u 	ehlovic, kde další pracovníci nep�etržit� sledují 

situaci na dálnici. T�m nejmodern�jší bezpe�nostní systém umožní p�i havárii 

okamžit� tunel uzav�ít, spustit varovné hlášení a odklonit dopravu, aby nebyly 

ohroženy životy dalších �idi��. Tunel je vybaven dalšími bezpe�nostními prvky a 

dispe�er tunelu dokonce m�že vstupovat do živého vysílání �eského rozhlasu 

1 Radiožurnál. Sledování dopravního provozu v celém pr�b�hu tunelových trub 

je provedeno pevnými kamerami a sledováním exponovaných míst SOS hlásek, 

vstup� do propojek PTO (provozn� technický objekt), severního a jižního 

portálu oto�nými kamerami. Pro monitoring je použito celkem 128 kamer, 

z nichž je 124 pevných a 4 oto�né. Pevné kamery s vysokým rozlišením a 
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dálkovou parametrizací jsou využity pro videodetek�ní systém – celkem 61 

kamer, zbylých 63 kamer bez dálkové parametrizace je použito pro monitoring 

SOS hlásek, propojek a vstup� do propojek a okolí PTO. �ty�i oto�né kamery 

jsou instalovány na sloupech ve�ejného osv�tlení p�ed vjezdovými portály – dv� 

na severu a dv� na jihu. Ostatní kamery jsou umíst�ny pod klenbou tunelu na 

strop�, kde je toto umíst�ní nejvýhodn�jší pro funkci videodetek�ního systému, 

dále pro pohled dispe�er� a v neposlední �ad� pro nutnou servisní �innost. 

Veškeré kamery jsou instalovány v pov�trnostních krytech s vytáp�ním. 

Vzhledem k po�tu kamer v systému a požadavku na jeho maximální stabilitu je 

nutné všechny kamery v systému synchronizovat pomocí externího zdroje 

videosignálu. Optický p�enos signálu je realizován pln� optickou cestou, tímto 

�ešením se minimalizují rušivé vlivy, které ovliv�ují p�enos p�i metalickém 

p�enosu. Pro p�enos je použita optická páte�ní sí�. Obraz se p�enáší na 

kontrolní monitory v PTO a na monitory ostatních dispe�ink� dopravy a 

technologie, v�etn� možnosti jejich ovládání s prioritou dispe�era dopravy P�R.  

3.3.1 Centrální dispe�ink 
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V tunelu je také instalován videodetek�ní systém pro monitorování 

mimo�ádných událostí. Videodetek�ní systém je schopný analyzovat a p�edávat 

spole�n� s informací o za�átku a konci alarmové situace tyto alarmové stavy: 

� požár v zorném poli kamery 

� zastavení vozidla 

� zastavení kolony vozidel 

� pomalu jedoucí vozidlo 

� osoba v zorném poli kamery 

� p�edm�t na vozovce 

� vozidlo v protism�ru 

 

Systém je schopen zpracovávat dopravní data. V �ídící jednotce 

videodetek�ního systému jsou data dostupná a využitelná pro každou z kamer, 

a to: 

� intenzita dopravy - je vyjád�ena po�tem automobil�, které projedou 

daným úsekem za 24 hodin pracovního dne v obou sm�rech. 

� obsazenost úseku - sníma�e nad pozemní komunikací monitorují 

hustotu projížd�jících vozidel a pokud jejich po�et stoupne nad 

stanovenou mez, nebo se stane dopravní nehoda, okamžit� danou 

situaci vyhodnotí a doprava je odklán�na jiným sm�rem. 

� rychlost dopravního proudu - je m��ena na pozemní komunikaci 

mezi body A-B v jednom sm�ru jízdy, kde sledujeme rychlost 

projížd�jících vozidel t�mito body, z �ehož následn� stanovíme 

pr�m�rnou rychlost dopravního proudu. 

� stupe� dopravy - zobrazuje informace o pr�jezdnosti vozidel 

v jednotlivých místech a v ur�itý �as na pozemní komunikaci, kde se 

�asto vytvá�í dopravní zácpy. Informace jsou rozd�leny podle 

jednotlivých úsek� a jsou se�azeny podle stup�� dopravy, které se 

ozna�ují stupnicí od jedné do p�ti podle intenzity dopravy. 
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Systém je ovládán v základním dispe�erském ovládání pomocí ovládacích 

klávesnic, které umož�ují �ídit telemetrii, p�epínat kamery a monitory, spoušt�t 

sekvence, prepozice a záznam. Ostatní se v základním provozu d�je 

automaticky. 

3.3.2 Ovládací prvky pro obsluhu systému 

Systém �ízení tunelu je vybudován jako hierarchický s d�razem na 

bezpe�nost a plynulost dopravy a je tvo�en produkty Rockwell Automation. 

Centrální systém je vybudován jako redundantní. Tento systém je nejvyšším 

systémem na procesní úrovni a pln� posta�uje pro p�edpokládané aplikace. 

Pod�ízené systémy zajiš�ují distribuované �ízení. Tyto systémy �ídí jak systémy 

dopravy, tak systémy jednotlivých technologií tunelu a pln� vyhovují 

požadavk�m na bezpe�nost kladeným p�íslušnými normami a p�edpisy. 

Kapacita a výkon pam�ti použitých centrálních jednotek pln� dosta�uje pro 

velikost tunelu, resp. množství dalších �ízených technologií. 	ízení technologie 

tunel�, �ízení dopravy v tunelu, dálni�ním informa�ním systémem (DIS) v�etn� 

p�ipojených periférií tvo�í jeden �ídící systém. Struktura �ídícího systému je 
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�ešena t�íúrov�ovým systémem, který je mezi sebou propojen jak fyzicky, tak i 

programovými vazbami. 

Základní úrovní je souhrn �idel a ak�ních �len�, které jsou sou�ástí 

provozních soubor� a vlastní �ídící systém je ovládá, snímá, nebo s nimi 

komunikuje. Tato skupina za�ízení je fyzicky umíst�na ve vlastní technologii 

dálnice. 

Druhou úrove� tvo�í vlastní �ídící systém skládající se z �ídící stanice. 

Jeho úkolem je zpracovávat vstupní údaje z �idel, požadavky operátor� a 

informace z jiných systém� a na základ� zvolených algoritm� �ízení 

jednozna�n� ovládat a regulovat jednotlivé ak�ní �leny (dopravní zna�ení, 

ventilátory, osv�tlení a jiné). 	ídící systém je �ešen jako distribuovaný, 

decentralizovaný, což znamená, že jeho moduly lokálního �ízení (�ídící stanice) 

jsou umíst�ny co nejblíže technologii. Z hlediska ovládání �ídících systém� 

umož�uje dálkové automatické a poloautomatické �ízení technologického 

za�ízení. V �ídící stanici (PLC) jsou naprogramovány automatické sekvence 

nap�. pro:  

� �ízení dopravní situace na základ� vyhodnocení dopravní situace 

� v�trání tunelu dle skute�ných intenzit dopravy 

� vyhodnocení vn�jšího jasu osv�tlení v akomoda�ních pásmech 

� optimalizaci spot�eby elektrické energie upravující režim dopravy, 

vzduchotechniky, osv�tlení, video systému atd. 

� automatické p�epnutí kamer video systému do míst, kde byl 

vyhodnocen dopravní a bezpe�nostní problém 

� aktivaci bezpe�nostního systému upravující dopravní a technologický 

režim za�ízení tunelu. 
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3.3.3 Základní úrovn� �ízení tunelu Panenská 

T�etí, nejvyšší úrove� �ídícího systému se skládá z po�íta�ové sít� 

operátorského pracovišt� – SCADA systém. Slouží pro ru�ní ovládání 

jednotlivých ak�ních �len�, monitorování a archivaci stav� technologie atd. 

S �ídícími stanicemi komunikuje na komunika�ním rozhraní, které umož�uje 

obousm�rný tok dat. Je budován takovým zp�sobem, aby byl maximáln� 

odolný proti výpadku. 
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3.3.4 Schéma SCADA – �ízení dopravy v tunelu Panenská 

Pro tunelové stavby je používáno rozd�lení na dv� hlavní skupiny, které 

jsou monitorovány: 1. 	ízení dopravy 2. 	ízení technologií. Ob� skupiny 

vyžadují diferencovaný p�ístup a jsou obsluhovány samostatn�. Krom� 

uvedeného rozd�lení podle typických a �ešených situací jsou pro �ídící systémy 

SCADA používána rozd�lení dle režim�, které jsou uvedeny následn�: 

� automatický režim 

� manuální režim 

� servisní režim 

 

U automatického režimu je tunel �ízen na základ� algoritm� s minimálními 

zásahy operátora, resp. hlavní funkce jsou vykonávány programy v SCADA 

systému. P�i nastavení manuálního režimu je vypnut automatický režim a tunel 

je �ízen na základ� manuálního nastavování. Tento režim je možné nastavovat 
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jak globáln� pro celou technologii, tak po jednotlivých �ástech, pokud to 

charakter technologie dovoluje. Servisní režim je režim s manuálním 

nastavením, kde zodpov�dnost operátora je velmi d�ležitá, nebo� v tomto 

režimu m�že dojít k problematickým reakcím a interakcím technologie. 

P�epínání mezi režimy je p�ísn� hierarchické, je v souladu s vnit�ními p�edpisy a 

musí být vždy ov��itelné. 

Dále se funk�nost systému SCADA rozd�luje podle hlavních režim� tunelu 

následovn�: 

� Normální podmínky - �ízení dopravy nevyžaduje zvláštní zásahy a je 

redukováno na monitorování stavu technologií, dopravy a sb�r dat. 

Tento stav se vyskytuje nej�ast�ji a nazývá se statický režim. Hlavní 

úsilí je soust�ed�no na optimální �ízení, aby se minimalizovaly provozní 

náklady. 

� Dopravní p�etížení - v tunelu stoupá množství vozidel, jsou tvo�eny 

kolony. M�ní se režimy sv�telné signalizace na vjezdech do tunelu, 

aktivují se objízdné trasy, �idi�i jsou informováni o aktuálním stavu 

pomocí informa�ních tabulí. 

� Servisní zásahy - v tomto p�ípad� je nutné vytvo�it podmínky pro 

bezpe�nou �innost servisních �et se zachováním bezpe�nosti pro 

ú�astníky silni�ního provozu. P�echod na tento stav je realizován 

dynamickým stavovým p�echodem a nutností informování �idi��, 

p�ípadn� vytvo�ení objízdných tras. 

� Mimo�ádná situace - obecn� je jejich �ešení nejsložit�jší. Zahrnují celý 

komplex proces�, jejichž cílem je zabránit chaosu, usnadnit �innost 

zásahových jednotek IZS, zachovat co nejlepší bezpe�nostní podmínky 

pro ú�astníky provozu a obnovit co nejrychleji stabilní stav dopravy. 

Podrobné záznamy o mimo�ádných událostech jsou velice cennými 

podklady pro budoucí rizikovou analýzu a hodnocení bezpe�nosti 

provozu tunelu. 

 

Páte�ní sítí pro komunikaci mezi jednotlivými �ídícími stanicemi (PLC) je 

optická sí� ControlNet, což je datová sí� pro automatizaci a �ízení. Jedná se o 
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výkonnou sí� s p�enosovou rychlostí 5Mbit/s, umož�ující zasílat �asov� kritická 

data deterministicky a opakovan�. Na chod sít� nemá vliv zm�na po�tu 

p�ipojených za�ízení. ControlNet umož�uje ur�it �asový okamžik odesílání dat 

(determinismus) p�i�emž tento �asový okamžik se nem�ní, pokud jsou za�ízení 

p�ipojována nebo odpojována od sít� (opakovatelnost). Tato datová sí� má 

nezbytné vlastnosti pro používání, a to: 

� Flexibilita instalace 

� Zálohování 

� Rovnocenný p�ístup k síti z každého uzlu 

� Jediné propojení pro p�enos vstupních/výstupních dat, programování 

� Zlepšená komunikace 

� Uživatelsky volitelná �etnost p�enosu vstup�/výstup� 

� Determinismus/opakovatelnost 

� Jednoduchý p�ístup k analogovým dat�m 

� Vysoká obnovovací rychlost 

� Systémová diagnostika 

� Spolehlivá komunikace v optických sítích 

 

O bezproblémový chod celého systému se stará systémový inženýr, 

operátor dopravy a operátor technologie. 

Systémový inženýr – provádí správu systému, udržuje v aktuálním 

stavu technologická schémata, nastavení jednotlivých �idel, provádí archivace 

dat, p�ípadn� provádí jejich ru�ní opravy. Je schopen parametrizovat protokoly 

veškerých hlášení a zavád�t nové parametrizace sb�ru dat. Funkcí 

systémového inženýra m�že být pov��ena i externí organizace. 

Operátor dopravy – provádí �ízení dopravy v reálném �ase. P�i vzniku 

dopravních událostí, které narušují kontinuitu dopravy, bu� p�ijímá doporu�ení 

dopravních opat�ení, které nabízí systém, nebo provádí vlastní zásahy 

nastavením prom�nných dopravních zna�ek a dopravní signalizace. Má 

možnost sledovat i stavy technologického za�ízení tunelu, ale toto za�ízení 

nemá na povel. Vedle operátorské stanice �ídícího systému používá 

operátorský pult pro spojení hláskami SOS a operátorský pult videodohledu. 
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Operátor technologie – provádí �ízení technologického za�ízení 

v tunelech v reálném �ase. P�i vzniku mimo�ádných událostí, které vyžadují 

zm�ny režimu technologie, bu� p�ijímá doporu�ená opat�ení, které nabízí �ídící 

systém, nebo sám svými povely dálkov� volí zm�nu stav� technologických 

celk�. 	ízení technologických celk� je možné v p�ipravených sekvencích nebo 

prost�ednictvím zapínání a vypínání jednotlivých ak�ních �len�. Operátor 

technologie má možnost sledovat i dopravní situaci a nastavení dopravních 

za�ízení.  

3.3.5 LCD obrazovka - SCADA s aktuálními údaji o provozu v tunelech 

Pro realizaci velkoplošného zobrazování dopravních situací a stav� 

technologických za�ízení tunelu mají operátor dopravy a operátor technologie 

k dispozici plochou velkoplošnou obrazovku typu LCD. S ohledem prostorového 

uspo�ádání dispe�erského pracovišt� má obrazovka velikost zobrazovací 

plochy 3000 x 1500 mm, kde v horní �ásti je 6 monitor� napojených na 

kamerový systém pro tzv. videodohled ke sledování provozu p�ed portály a 
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uvnit� tunel�. Ve spodní �ásti se zobrazují technologická a dopravní nastavení 

pro provoz v tunelu v reálném �ase. 

Dispe�erské pracovišt� je tvo�eno dv�mi pracovními stanicemi p�ipojenými 

po Ethernet lince 100 Mbit/s s výkonným serverem a se záložním diskovým 

polem. Operátorské stanice jsou také vybaveny spolu s velkoplošnou 

obrazovkou dv�ma LCD monitory 20“ umíst�nými vedle sebe, klávesnicí a myší 

(nebo track ball) p�i�emž oba monitory jsou obsluhovány z jedné klávesnice 

a jednou myší. Z t�chto operátorských klávesnic je možné ovládat i zobrazení 

snímk� na velkoplošných monitorech, které jsou zaintegrovány do �elní plochy. 

T�etí pracovní stanice je vyhrazena pro systém tís�ového volání a je také 

napojena na dispe�erskou sí� a prost�ednictvím systémových linek na pult SOS.  

3.3.6 Operátorská stanice s LCD Monitory 20“ 
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4. Dopravní nehody v dálni�ních tunelech a jejich 
p�í�iny 

V silni�ním provozu je p�eprava nákladu i osob smíšená, což jednak 

zvyšuje nehodovost (nep�ehlednost situace, rozdíl v technických parametrech 

vozidel, tj. v rychlosti a hlavn� ve zrychlení, rozdíly v maximální dovolené 

rychlosti apod.) a jednak zvyšuje významn� rozsah vzniklých škod,  zvlášt� u 

nehod s následným požárem, kdy ho�ící náklad podstatn� zvyšuje tepelný 

výkon požáru. Obecná statistika po�tu nehod v silni�ních tunelech však 

ukazuje, že po�et nehod na 1 km délky a rok je srovnatelný s parametry pro 

provoz na volných silnicích (mimo tunely), ba dokonce i nižší vzhledem 

k absenci k�ižovatek a vlivu po�así na provoz v tunelech (viditelnost, kluzká 

vozovka, sníh, námraza apod.). Následky havárií v tunelech jsou vzhledem 

k uzav�enému prostoru v tunelu daleko vyšší než na silnici v otev�eném 

prostoru. Zvlášt� p�i nehodách s následným požárem mohou být následky 

katastrofální, zahrnující i zna�ný po�et ob�tí na životech. 

Silni�ní tunel pod Mont Blancem je spojovacím �lánkem silni�ního 

systému spojujícího Francii s Itálií nejkratší trasou, je dlouhý 11,6 km a vede 

pod nejvyšším masivem Alp. Dne 24. b�ezna 1999 došlo v tunelu bez jakékoliv 

kolize s jiným vozidlem k požáru belgického kamionu Volvo, jedoucího 

z Francie do Itálie pln� naloženého moukou a margarinem. Vlastní p�í�ina 

požáru nákladu na belgickém kamionu nebyla ani soudn� ani expertn� dodnes 

prokázána. Celou historii požáru v silni�ním tunelu pod Mont Blancem  lze uvést 

jako varovný p�ípad �ízení bezpe�nosti heterogenních systém�, daného hlavn� 

dvojím nezávislým �ízením zabezpe�ovacích za�ízení (z italské a 

z francouzské �ídící stanice) a navíc pak spontánním a nep�edvídatelným 

chováním a zásahem všech ú�astník� katastrofy. Váznoucí komunikací a 

chybným vyhodnocením dané situace byl zvýšen ventila�ní výkon na italské 

stran� a tím došlo v uzav�eném prostoru k obrovskému zvýšení teploty do 

mnoha set stup�� Celsia (až 1200°C), což dosv�d�uje i skute�nost, že došlo 

k rozpadu betonového zdiva tunelu až na skálu a ohnisko požáru bylo dostupné 

po intenzivním chlazení až za více než 48 hodin. Celková bilance ztrát na 

životech v d�sledku požáru �inila 39 lidí, a to p�evážn� na p�íjezdové stran� 
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z Francie. V�tšina ztrát na životech na francouzské stran� byla zp�sobena 

udušením kou�em (p�etlakem z  italské strany) a následným upálením.  

Další p�íkladem je dopravní nehoda v Tauernském tunelu, který je jedním 

z hlavních dopravních tepen spojujících sever Evropy s jihem p�es Alpy vede od 

rakousko - n�meckých hranic p�es Salzburg po rakousko - italské hranice 

u Vilachu. Tauernský tunel o délce 6400 metr� je obousm�rný (jednotrubní, tj. 

s jedinou tunelovou rourou) se dv�ma protism�rnými jízdními pruhy. 

Dne 29. kv�tna 1999 asi 2 hodiny p�ed nehodou v tunelu došlo pro jinou 

vážnou nehodu k  hodinové uzáv��e provozu na silnici, což zp�sobilo dlouhou, 

n�kolikakilometrovou frontu �ekajících vozidel. Pro zajišt�ní plynulosti dopravy 

po uvoln�ní uzáv�ry byly všechny silni�ní semafory p�epnuty na ru�ní �ízení2. 

Hustota dopravy v ten den (sobota) byla velmi vysoká (ve sm�ru na Vilach asi 

800 až 1000 voz� za hodinu). 

Nehoda byla zp�sobena najetím nákladního vozu, naloženého 

kosmetickými prost�edky a jiným vysoce ho�lavým materiálem, zezadu na �adu 

voz� stojících na �ervenou. Vlivem mikrospánku, nebo nepozornosti vjel plnou 

rychlostí do stojící kolony další nákladní v�z, který dva vozy odhodil stranou na 

ze� tunelu a další dva natla�il pod kamion s kosmetikou. Dev�t lidí zahynulo na 

míst� d�sledkem srážky a �ty�i další v d�sledku požáru vzniklého po srážce 

vlivem úniku paliva z  proražených nádrží osobních voz�, požár následn� 

zachvátil i kamion s nákladem ho�lavin, na n�mž za�aly nejprve vybuchovat 

jednotlivé spreje a pak došlo k n�kolika velkým explozím s následným 

rozsáhlým požárem s velkou produkcí kou�e. Našt�stí interval od vzniku kolize 

po vznik požáru posta�il, aby v�tšina blízkých ú�astník� nehody sta�ila utéci do 

bezpe�í, což podstatn� snížilo po�et ob�tí i rozsah katastrofy, nebo� p�ivolané 

záchranné jednotky uhasily požár asi za šest hodin. Díky vhodné manipulaci 

s v�tracím systémem a odsáváním kou�e ke stropu stropními odsávacími otvory 

nedošlo k rozsáhlejší katastrof� s v�tším po�tem ob�tí na životech vlivem 

udušení kou�em jako u tunelu pod Mont Blankem. Rovn�ž viditelnost v dolních 

partiích tunelu byla dostate�ná pro kvalifikovaný zásah záchranných sbor�3. 

                                                
2 Viz. kapitola 3.3 
3 Viz. kapitola 3.1 
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V d�sledku požáru sho�elo v tunelu celkem 24 osobních a 16 nákladních 

voz�. Díky rychlému zásahu hasi�� byl i rozsah materielních škod zna�n� 

omezený, takže p�i 24 hodinovém a 7 denním rytmu opravných prací asi 

šedesáti lidí bylo možno tunel znovu otev�ít po p�ti m�sících po tragické havárii. 

Uvedené p�íklady potvrzují, že lze snížit riziko fatálních ob�tí na lidských 

životech na minimum p�i d�sledném dodržování základních bezpe�nostních 

hledisek jak p�i projekci a stavb� tunelu, tak p�i jeho provozu, a to  technickým 

vybavením, organiza�n� �ízením provozu (velín, záchranný tým a pod.) i 

dodržováním dopravních p�edpis� (dopravní policie). 

4.1. Modelová situace požáru vozidel v dálni�ním tunelu 
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5. Zhodnocení a záv�r 

V mé práci jsem se zam��il na bezpe�nostní a informa�ní prvky dálni�ního 

tunelu Panenská a jejich vliv na bezpe�nost silni�ního provozu. Zjistil jsem, že 

zajišt�ní bezpe�nosti provozu v tunelech je velmi složitou otázkou, �ešenou 

v sou�asné dob� s v�tším �i menším úsp�chem na celém sv�t�. Strategie 

bezpe�nosti v tunelech spo�ívá zásadn� na dvou hlavních efektech, a to na 

bezpe�nostním systému tunelu (komplexní technické vybavení v�etn� 

organiza�ního zajišt�ni) a na lidském �initeli (tj. na �innosti všech ú�astník� 

provozu v tunelu v dob� nehody v�etn� operátor� a záchranných tým�). 

Po prostudování všech dostupných materiál�, jsem dosp�l k názoru, že i 

p�esto, že se bezpe�nost provozu v mnoha tunelech díky poznatk�m získaným 

p�i r�zných nehodách zna�n� zlepšila, je d�ležité mít na pam�ti, že bezpe�nost 

silni�ních tunel� není jen otázkou instalace efektivních informa�ních a 

bezpe�nostních za�ízení. N�co jako absolutní bezpe�nost provozu v tunelech 

neexistuje, protože rozhodujícím rizikovým faktorem nehod (90%) v tunelech je 

chybná nebo neuvážená �innost �lov�ka, který v daném p�ípad� p�sobí jako 

�len �ídícího �i záchranného týmu, nebo jako uživatel tunelu [3]. 

Rizikovost �innosti �len� �ídícího nebo záchranného týmu p�i nehod� lze 

výrazn� ovlivnit jejich pe�livým výb�rem (psychotesty), výcvikem, školením a 

poplachovými cvi�eními, což ur�ují i p�edpisy t�chto profesionálních složek. 

K ur�ení hlavních faktor� ovliv�ujících rizika provozu v tunelech se 

v sou�asnosti používá také po�íta�ová simulace d�j� pomocí r�zných 

matematických model�. 

Myslím si, že rizikovost �innosti uživatel� tunelu, a� aktivních (�idi��) nebo 

pasivních (dopravovaných osob), lze ovliv�ovat velice obtížn�. P�esto však 

všechna opat�ení ke zvyšování bezpe�nosti musí v první �ad� vést ke snížení 

možnosti lidského selhání (lidských chyb) a v druhé �ad� musí zabezpe�it, aby 

chybná lidská �innost (�i rozhodnutí) m�la minimální p�it�žující ú�inky (p�ípadn� 

žádné). Ovlivnit lidské chování lze do ur�ité míry r�znými prost�edky, jako jsou 

informace, dozor, kontrola, sankce a v nezanedbatelné mí�e také prevence. 

Proto se domnívám, že ke zvýšení bezpe�nosti a snížení rizik v tunelech by 
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m�la být na prvním míst� opakovaná informa�ní kampa� zam��ená na správné 

chování ú�astník� silni�ního provozu p�i dopravních nehodách v tunelu. Dále 

kurzy po�ádané p�edevším školícími st�edisky pro �idi�e z povolání, autoškolami 

pro nové uchaze�e o �idi�ský pr�kaz a pro ostatní �idi�e pomocí televizních 

spot�, BESIPu a informa�ních leták� zam��ených na krizové situace, které 

mohou nastat p�i jízd� v tunelu. Za každou zp�sobenou chybi�ku v tunelu se 

platí mnohem v�tší da� než na normální vozovce.  

P�estože vývoj spole�nosti a techniky neustále probíhá a je používána 

stále modern�jší technologie �ízení dopravních systém�, je na každém z nás, 

jak se v krizové situaci zachováme, proto se na tunely nedívejme jako na 

hrozbu, ale spíše na pomocníka, který nám ušet�í �as a desítky �i stovky 

kilometr�. 
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supervizora (nap�. dispe�era) 

PHM  - Pohonné hmoty 

SRN  - Spolková republika N�mecko 
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P�íloha �. 1: Mapa dálnice D8 z Ústí nad Labem na hranice se SRN 

 



   
P�íloha �. 2: Základní údaje dálni�ního tunelu Panenská 

 
 

Název Popis 
Název tunelu 
Zem� 
Správce tunelu 
Uvedení do provozu 
Délka 
Situace 

Panenská 
�eská republika 
	editelství silnic a dálnic �R 
Prosinec 2006 
2 166 m 
Dálnice D8, úsek 0807 Trmice – státní hranice 
�R/SRN, délka 23,400 km 

Základní stavební parametry: 
Druh konstrukce 
Délka levé tunelové trouby 
Délka pravé tunelové trouby 
Nadmo�ská výška portál� 
Podélný sklon – pravá tunelová trouba, 
sm�r Trmice – státní hranice 
Podélný sklon – levá tunelová trouba, sm�r 
Trmice – státní hranice 
Plocha sv�tlého profilu pr��ezu 
P�í�ná sklon vozovky 

 
Ražený tunel 
2 168 m 
2 116 m 
Jižní portál: 570 m, Severní portál: 675 m 
+4,24% (o délce 180 m), +3,209% (o délce 
1 936 m), 
+4,24% (o délce 200 m), +3,171% (o délce 
1 968 m) 
57 m2 

Jednostranný 4% 
Doprava 
 
Nejvyšší povolená rychlost 
Po�et tunelových trub 
Kategorie komunikace 
Po�et pruh� v tunelové troub� 
Ší�ka jízdních pruh� 
Okrajové pruhy 
Pr�jezdná výška 

Pr�m�rná denní hustota (výhled 2007): 14000 
vozidel/den, 36% nákladní vozidla 
80 km/h 
2 tunelové trouby, jednosm�rný provoz 
D 27,5/120 
2 pruhy 
Celková 7,00 m = 2 x 3.50 m 
Po obou stranách, každý 0,25 m široký 
4,50 m 

Systém v�trání Tunelové trouby: Podélné v�trání pomocí 
proudových ventilátor�. 
Tunelové propojky: V�trání pomocí 
samostatných ventilátor�. 
Provozn� technologický objekt(PTO): Vlastní 
vzduchotechnické za�ízení s klimatizací 
místností velínu a rozvad���. 

Bezpe�nostní vybavení Nouzové chodníky ší�ky min. 1 m 
Únikové cesty – 10 propojek mezi tunelovými 
troubami, propojky �.3,7 pro pr�jezd lehké 
požární techniky, propojka �.5 pro pr�jezd 
t�žké požární techniky 
Hlásky nouzového volání – 16 PTT, 15 LTT 
CCTV – 124 pevných kamer, z toho 61 pro 
videodetekci; 4 oto�né kamery p�ed portály  
Elektrická požární signalizace 
Omezení dopravy nebezpe�ných látek - není 

Dispe�ink technologie SSÚD 	ehlovice 
Dispe�ink dopravy P�R – dálni�ní odd�lení 	ehlovice 


