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ANOTACE: 

NĚMCOVÁ, M. Návrh modelů požáru v silničních tunelech. Ostrava, 2010. 35 s. Bakalářská 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

Klí čová slova: 

silniční tunel, požární scénář, model požáru 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou požárních scénářů, v návaznosti na tragické požáry 

v silničních tunelech. V první části seznamuje s technologickým vybavením tunelu podle 

předpisů a norem, následuje stručný souhrn požárů v tunelech a zhodnocení jejich příčin a 

následků.  

Na základě vytipovaných scénářů předkládá pomocí výpočtů modely možného šíření požáru a 

s tím spojená rizika pro účastníky tunelu.  

 

 

 

 

 

ANNOTATATION 

NĚMCOVÁ, M. Design of Fire Models in Road Tunnels. Ostrava, 2010. 35 s. Bachelor 

Thesis. VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering.  

Key words: 

road tunnel, scenario of the fire, fire model 

Bachelor thesis deals with making of fire scenarios according to catastrophic fires happened 

in road tunnels in the past. In the first part introduces technology equipment of tunnel 

according to directives and standards, follows short summary of fires in tunnels and 

evaluation of theirs cases and consequences. On the basic of probability of selected scenarios 

it presents possible spreading fires models and with related posed risks to tunnel users.
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1 ÚVOD  

Výstavba tunelů s sebou přináší řadu výhod, jako je napřímení trasy, a tím její 

zkrácení, což úzce souvisí i s výhodami ekologickými (snížení emisí, podjíždění pod 

chráněnou oblastí) a ekonomickými (snížení nákladů na pohonné hmoty) a v neposlední 

řadě také s bezpečnostními výhodami (odpadá riziko námrazy, náhlé změny počasí, 

větru a podobně). Naproti tomu je jeho realizace náročnější z finančního hlediska 

a požadavků na bezpečnost v porovnání s realizací otevřených pozemních komunikací. 

V minulosti došlo v tunelech k tragickým nehodám, jehož přímou nebo 

sekundární příčinou byl požár v souvislosti s nedostatečným požárním zabezpečením, či 

selháním lidského činitele. Na rozdíl od nehod na otevřené silnici, možnost záchrany 

účastníků tunelu závisí nejenom na jejich chování, ale také na zabezpečení tunelu 

z hlediska požární ochrany. 

V současné době došlo k výraznému posunu v oblasti zabezpečování tunelů 

a může se nabídnout otázka, zda toto zabezpečení není předimenzováno. Odpověď na 

toto dilema mohou přinést požární scénáře, které se snaží postihnout možné varianty 

mimořádných událostí v souvislosti s pravděpodobností, s jakou se daná událost může 

přihodit.   

 Inspirací pro tvorbu scénářů v této práci posloužil souhrn požárů v silničních 

tunelech, zanedbání a nedostatky, které vzniklé situaci přitížily. 

Cílem práce je zhodnotit pravděpodobnosti vzniku požárů pro různé typy tunelů 

a jejich účinky na účastníky tunelu.  
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2 REŠERŠE 

Hlavní přínos pro bakalářskou práci měla rešerše následující literatury.  

BEARD, Alan; CARVEL, Richard. The Handbook of Tunnel Fire Safety . London: 

Thomas Telford, 2005. 514 s. ISBN 0727731688. 

Kniha se zabývá komplexním řešením bezpečnosti v tunelech. Pro účely 

bakalářské práce byly využity především kapitoly týkající se přehledu požárů 

v tunelech, ventilací tunelů a v neposlední řadě dynamikou požáru, která předkládá 

řešené výpočty.  

 

PŘIBYL, Pavel; JANOTA, Aleš; SPALEK, Juraj. Analýza a řízení rizik v dopravě: 

Tunely na pozemních komunikacích a železnici. Praha: Technická literatura BEN, 

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

Publikace řeší teoretické postupy kvantitativní a kvalitativní analýzy. Pro účely práce 

byly nejdůležitější kapitoly o významných katastrofách v tunelech a fyzikálním popisu 

požáru. 

KUČERA, Petr, et al. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických 

podmínek požární ochrany. Ostrava: 2008, SPBI. 201 s. ISBN 978-80-7385-044-9. 

Tato publikace pomohla při představě možné tvorby požárních scénářů a její další 

aplikace na tunely. 
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3 DEFINICE TUNELU 

Tunel je dle [11] definován jako: Liniový podzemní objekt, kterým prochází 

pozemní komunikace (silnice, dálnice nebo místní komunikace), umožňující plynulou a 

bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masivů, vodních překážek, osídlených 

oblastí, kulturně-historicky či ekologicky cenných území apod.; vyznačuje se uzavřeným 

příčným profilem. 

Tunely lze rozdělit podle způsobu výstavby na: 

- ražené 

- hloubené 

- budované zvláštními způsoby, 

podle délky na: 

- krátké (délka do 300 m) 

- střední (délka 300 m až 1000 m) 

- dlouhé (delší než 1000 m) 

podle technického vybavení v závislosti na jejich délce a intenzitě dopravy 

ekvivalentních vozidel se dělí do bezpečnostních kategorií TA, TB a TC. 

 

- TA – tunely s intenzitou dopravy nižší než 1000 vozů/den o délce 3000-10000 

m, nebo všechny tunely s intenzitou dopravy převyšující 15000 vozů/den 

- TB- tunely s intenzitou dopravy nižší než 1000 vozů/den o délce 500-3000 m 

- TC- tunely s intenzitou dopravy 1000 vozů/den o délce do 500 m 
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Obrázek 1- Bezpečnostní kategorie tunelu [12] 

Při intenzitě dopravy mezi 1000 a 15000 voz/den se pro zatřídění do kategorie 

použije funkce BlAq −⋅=     ( )1.3  

 

 

 
Tunely se navrhují jako obousměrné, kde jednou tunelovou troubou 

procházejí oba dopravní směry nebo jako jednosměrné, kde jednou troubou prochází 

jen jeden dopravní směr. Tunely střední a dlouhé se navrhují jako jednosměrné 

s jednou či více tunelovými troubami. 

3.1 Bezpečnostní stavební úpravy z požárně-bezpečnostního hlediska  

Tyto stavební úpravy zahrnují především nouzové pruhy (navrhují se u 

krátkých a středních tunelů), nouzové zálivy, otáčecí zálivy, únikové cesty a 

nouzové chodníky. 

Únikové cesty nechráněné (NÚC) se nacházejí v tunelové troubě a slouží 

k úniku osob ven, mimo tunel, nebo do záchranné cesty (CHÚC). CHÚC tvoří 

samostatné požární úseky (PÚ) s požárně dělícími konstrukcemi REI 120-180 D1 a 

požárními uzávěry EW 90 SC D1[11]. Samostatné PÚ tvoří NÚC, každá tunelová 

trouba, každá záchranná cesta (CHÚC), každá záchranná šachta. [11]  
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Záchranné cesty a záchranné šachty pro osoby (CHÚC) slouží k pěší 

evakuaci osob a zásah složek IZS, vzdálenost mezi záchrannými cestami je 250 m. 

U tunelů se dvěma tunelovými troubami o délce více než 1500 m se navrhují 

záchranné cesty pro vozidla, slouží k evakuaci vozidel, vzdálenost mezi 

záchrannými cestami pro vozidla je 1500 m [11].  

3.2 Základní technické a technologické vybavení tunelu (důležité z 

požárně-bezpečnostního hlediska) [11] 

3.2.1 Osvětlení tunelu 

Náhradní osvětlení tunelu je uvedeno do provozu při výpadku elektrické energie 

a je napojeno na náhradní zdroj elektrické energie. Náhradní osvětlení tunelu je 

minimálně 30 lx. [12] 

Nouzové únikové osvětlení tunelu slouží k orientaci osob při evakuaci, 

k označení únikových cest a k označení dveří vedoucích na chráněné únikové cesty. 

Zdroj elektrické energie musí umožňovat nepřerušovanou činnost tohoto nouzového 

únikového osvětlení nejméně po dobu 120 minut. Je nutné ho instalovat u tunelů 

v bezpečnostních kategoriích TA a TB. [11] 

3.2.2 Větrání tunelu  

Větrání tunelu musí zajišťovat snížení účinku kouře a sálavého tepla na 

účastníky tunelu a složky IZS. Požární větrání tunelu je dimenzováno na požár 

nákladního automobilu, jehož tepelný výkon je 20 MW a množství kouře 60 m3.s-1, 

pokud se počítá s podílem nákladní dopravy nad 15%, pak se uvažuje požár nákladního 

automobilu o tepelném výkonu mezi 30 a 50 MW a množstvím kouře mezi 90 a 150 

MW. 

Větrání tunelu bývá provedeno jako příčné, polopříčné nebo podélné viz. 

Tabulka 1. 

. Větrání záchranných cest musí být provedeno tak, aby zde byl přetlak oproti 

tunelové troubě 30-50 Pa. 
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Tabulka 1 - Větrání tunelových trub [11] 

 Délka tunelu 

 
S obousměrným provozem 

v jedné tunelové troubě 
S jednosměrným provozem 

v jedné tunelové troubě 

Přirozené větrání Do 1000 m Do 1000 m 

Podélné větrání Do 3000 m Do 5000 m 

Polopříčné větrání Od 3000 m Od 4000 m 

Příčné větrání Od 3000 m Od 4000 m 

 

Přirozené větrání je způsobeno přirozeným pohybem vzduchu díky rozdílu 

teplot a tlaků v tunelové troubě (tzv. komínový efekt). Je silně závislé na 

meteorologické situaci před portály tunelu (teplota, tlak, vítr) a také na sklonu tunelu. Z 

těchto důvodů se přirozeného větrání užívá zřídka, především u kratších tunelů. 

 

Obrázek 2 - Přirozené větrání 

 

Podélné větrání způsobuje proudění vzduchu skrz tunel. Na začátku tunelu je 

nasáván čerstvý vzduch a postupně se v tunelu mísí s výfukovými a horkými plyny, 

které jsou ventilací posouvány ke konci tunelové sekce nebo k tunelovému portálu. 

V závislosti na délce tunelu se navrhuje ve formě od portálu k portálu, od portálu 

k větrací šachtě, případně od větrací šachty k šachtě.  
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Obrázek 3 - Podélné větrání, různé formy provedení 

 

Příčné větrání je tvořeno dvěma oddělenými vzduchovými potrubími, kdy jedno 

nasává vzduch zvenčí a ústí u vozovky a druhé odsává výfukové a horké plyny u stropu 

tunelové trouby mimo tunel. Díky umístění přívodního potrubí u vozovky a odsávacího 

potrubí u stropu dochází k dokonalé výměně vzduchu, při které jsou teplota a 

koncentrace škodlivých plynů konstantní ve všech místech tunelu.  

Polopříčné větrání je tvořeno kombinací příčného a podélného větrání a může 

být provedeno dvěma způsoby. V prvním případě je přívod čerstvého vzduchu do tunelu 

řešen jako příčné větrání a odvod podélným větráním pomocí ventilátorů, ve druhém 

případě je tomu naopak – čerstvý vzduch je nasáván přirozenou cestou u z portálu 

tunelové trouby a odsáván příčným větráním.  

 

3.2.3 Zařízení bezpečnostního systému (EPS, ZOKT…) 

Bezpečnostní vybavení tunelu závisí především na jeho zařazení do 

bezpečnostní kategorie (TA, TB, TC) podle TP 98. 

Tato zařízení slouží k zjišťování mimořádné události, ke komunikaci mezi 

účastníky silničního tunelu a operátory tunelu nebo přímo se složkami IZS a ovládání 

požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). 
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Patří mezi ně: 

- PBZ (EPS, ZOKT, SHZ); 

- Hlásky pro tísňová volání a ústředna hlásek pro tísňová volání 

- Evakuační rozhlas 

Kabiny SOS se umisťují naproti sobě ve vzdálenosti co 20 m.  

3.2.4 Spojovací a dorozumívací zařízení 

Tato zařízení jsou povinná u tunelů bezpečnostní kategorie TA a TB. Zřizují 

se pro bezdrátové spojení složek IZS a servisní služby v okolí tunelu, v obslužných 

objektech, v tunelové troubě a záchranných šachtách a cestách. V tunelové troubě 

musí být umožněno vysílání alespoň jedné rozhlasové stanice s dopravními 

informacemi (přednost mají stanic s kanálem RDS-TMC, např. Zelená vlna), 

zpřístupněn signál nejméně jednoho operátora mobilní telefonní sítě, provozní a 

evakuační ozvučení tunelu a telefonické spojení vybraných provozních a 

technologických prostor (servisní telefonní sítě). 

3.2.5 Systém videodohledu 

Systém videodohledu je instalován v tunelech všech bezpečnostních kategorií a 

sleduje se tunelová trouba v celé délce, oblast u portálů tunelu, také je doporučeno 

sledovat záchranné a únikové cesty, okolí obslužných objektů, technologické prostory. 

3.2.6 Požární zabezpečení 

Požární zabezpečení tvoří důležitou součást vybavení tunelu. Přestože 

k požárům v tunelech nedochází často, jeho následky bývají mnohonásobně vyšší, než 

je tomu u požárů na volném prostranství. K včasnému zjištění požáru nebo ke zmírnění 

jeho účinků se používají požárně bezpečnostní zařízení (PBZ). Mezi tato zařízení patří 

[9]:  Elektrická požární signalizace (EPS) 

Zařízení pro potlačení požáru (výbuchu) 

Zařízení pro usměrňování kouře 

Zařízení pro únik osob při požáru 

Zařízení pro zásobování požární vodou 
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Zařízení pro omezení šíření požáru 

Náhradní zdroje a prostředky k zajištění provozuschopnosti PBZ 

4 SOUHRN NEBEZPEČNÝCH UDÁLOSTÍ 

Od počátku 20. století do roku 2004 došlo v silničních tunelech k 76 požárům, 

z toho 20 z nich mělo za následek smrt jednoho či více účastníků tunelu. 

V následující tabulce jsou shrnuty nebezpečné události v silničních tunelech, které 

se odehrály od počátku 20. století až do roku 2003, při kterých došlo ke ztrátám na 

životech. [2] 

Tabulka 2 - Statistika nehod v silničních tunelech s následným požárem a ztrátami na 
životech 

Rok Název Délka Země 
Počet 
obětí 

Příčina nehody 

2003 Fløyjell 3,1 km Norsko 1 
automobil vyjel z dráhy a narazil do stěn 
tunelu 

2001 St Gotthard 16,9 km Švýcarsko 11 
čelní náraz dvou těžkých nákladních 
automobilů 

2001 Gleinalm 8 km Rakousko 5 čelní srážka dvou automobilů 

2000 Rotsethhorn 1,2 km Norsko 2 nehoda automobilu 

1999 Tauern 6,4 km Rakousko 4 
srážka těžkého nákladního automobilu s 
řadou osobních aut 

1999 Mont Blanc 11,6 km 
Francie-

Itálie 
39 

hořící nákladní automobil 

1999 Oslofjord 7,3 km Norsko 2 exploze 

1996 Isola delle Femmine 148 m Itálie 5 
hromadná srážka 16 automobilů s následnou 
explozí 

1995 Pfänder 6,7 km Rakousko 3 srážka nákladního a osobního automobilu 

1994 Huguenot 4 km 
Jižní 

Afrika 
1 

vzplanutí autobusu 

1993 Serra a Ripoli 442 m Itálie 4 nehoda automobilu 

1987 Gumefens 343 m Švýcarsko 2 srážka automobilů 

1986 L'arme 1,1 km Francie 3 srážka automobilů 

1984 San Benedetto 18,5 km Itálie 11 teroristický útok 

1983 Pecorile 662 m Itálie 9 srážka nákladního automobilu  
1982 Salang 2,6 km Afganistan 176 exploze cisterny s plynem 

1982 Caldecott 1 km USA 7 opilý řidič najel do krajnice 

1980 Sakai 459 m Japonsko 5 
srážka nákladního automobilu s následným 
požárem 

1980 Kajiwara 740 m Japonsko 1 
vzplanutí převodovky v nákladním 
automobilu 

1979 Nihonzaka 2 km Japonsko 7 srážka kamionu s osobním automobilem 

1978 Velsen 768 m Nizozemí 5 srážka automobilů 

   celkem 303   
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Nejčastější příčiny 

K nejčastějším příčinám vzniku požáru, při kterých došlo ke ztrátám na životech, 

patří dopravní nehody (65%), výbuch nebo požár (25%), technická závada na vozidle 

(5%) a teroristický útok (5%). Je zřejmé, že teroristickému útoku se nedá zabránit ani 

nejlepšími bezpečnostními opatřeními. Ostatní příčiny lze zmírnit vhodnějším 

bezpečnostním řešením a především zodpovědnějším chováním řidičů. 

Graf 1- příčiny vzniku požáru 

 

Požár bývá mnohdy sekundárním důvodem úmrtí osob. Je to zapříčiněno tím, že 

primární mimořádná událost znemožní osobám únik mimo oblast ohroženou požárem 

v důsledku zranění při dopravní nehodě, ztráty orientace vlivem zakouření tunelové 

trouby.  V Graf 2 – Primární příčiny úmrtí můžeme vidět, jaké příčiny vedly k následným 

ztrátám na životech. 

Graf 2 – Primární příčiny úmrtí 
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Ztráty na životech jsou způsobeny především udušením jedovatými 

produkty hoření. Ve výjimečných případech dojde k uhoření obětí ve vozidle, 

což je způsobeno rychlým vzplanutím vozidla a nemožnosti dostat se z dosahu 

plamenů. Z Grafu 3 je patrné, kolik úmrtí bylo tvořeno uhořením a kolik 

udušením účastníků tunelu.  

Graf 3- Podíl uhoření a udušení obětí 

 

  

K uhoření může dojít v důsledku rychlého vzplanutí vozidla, čemuž se dá jen 

velmi těžko zabránit i na volném prostranství. Větší význam v zabezpečení tunelu má 

pak zabránění šíření požáru a snížením tepelných účinků požáru na účastníky provozu. 

Riziko těchto nebezpečí na únosnou míru snižuje správně navržené odvětrání v tunelu, 

které značně ovlivňuje šíření požáru a může pozitivně usměrnit šíření kouře. 

4.1 Přehled důležitých bezpečnostních prvků podle historických událostí 

V této kapitole jsou nastíněny důležité bezpečnostní prvky a opatření, které 

v minulosti selhaly, či byly nevhodně navrženy a tím napomohly dalšímu šíření požáru. 

Tyto informace mohou pomoci vyhnout se v budoucnu stejným chybám a napomáhají 

snížit riziko požáru při návrhu nových tunelů.  
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4.1.1 Ventilace 

Nevhodné nastavení ventilace může mít fatální následky. Příkladem může být 

tunel Mt. Blanc, kde operátor tunelu reagoval v rozporu s bezpečnostními předpisy a na 

ventilaci nastavil režim zvýšeného přívodu čerstvého vzduchu, čímž urychlil rozvoj 

požáru a rapidně zvýšil zakouření tunelu.  

Absence odvětrání tunelu zvyšuje nebezpečí zakouření, čímž je spojena 

dezorientace osob, v nejhorším případě udušení. 

4.1.2 Zařízení pro protipožární zásah 

Tunel nevybavený ručními hasicími přístroji znemožňuje účastníkům tunelu 

účinně uhasit požár v jeho raném stádiu, ještě před příjezdem zásahových vozidel.  

Chybějící požární hydranty taktéž snižují rychlé uhašení požáru.  

4.1.3 Selhání lidského činitele 

Důležitá jsou pravidelná školení operátorů tunelu, aby se maximálně snížila 

možnost jejich selhání, špatné vyhodnocení situace, nedodržení bezpečnostních zásad 

apod. 

4.1.4 Účastníci tunelu 

Neznalost účastníků tunelu chování při mimořádné události v tunelu vede 

k jejich nezodpovědnému chování a ohrožení života.  

Řidiči by měli být už v autoškole seznámeni se základy první pomoci a zásadami 

chování v tunelu. Na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR jsou k dispozici 

metodické příručky, jak se při mimořádných událostech chovat, mimo jiné i zásady 

chování v tunelech. 

4.1.5  Konstruk ční řešení tunelu 

Především starší tunely nebyly vybavovány chráněnými únikovými cestami, což 

snižuje možnosti bezpečného úniku osob při požáru a zvyšuje riziko otravy lidí 

jedovatými zplodinami hoření.  

V obousměrných tunelech hrozí nebezpečí čelní srážky aut, což může vést ke 

vzniku požáru. 
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5 SCÉNÁŘE MOŽNÝCH POŽÁR Ů V SILNI ČNÍM 

TUNELU 

Požární scénář popisuje předpokládaný skutečný požár, který je ovlivněn 

prostředím, chováním osob, stavebním řešením, požárním zabezpečením a dalšími 

faktory. Počet skutečných možných požárů je nekonečný, proto se v praxi používají tzv. 

návrhové požární scénáře [4]. Tyto scénáře se vyhodnotí na základě kvalitativní analýzy 

jako podstatné a uvažuje se s nimi při dimenzování tunelu.  

V silničních tunelech může dojít k mnoha mimořádným událostem typu 

dopravní nehoda, hromadná srážka automobilů, poruchy v technologických zařízeních a 

podobně. Výběr předpokládaných mimořádných událostí byl zúžen na požár a to 

s ohledem na vyzářený tepelný výkon pro různé druhy automobilů (osobní automobil, 

autobus a nákladní automobil převážející hořlavou látku). Příčina vzniku události zde 

není řešena, může jí být obecně dopravní nehoda, technická závada, případně vzplanutí 

vozidla. 

Tabulka 3- Vyzářený tepelný výkon a množství spalin [7] 

 

 

Pro účely této práce jsem si zvolila 3 zjednodušené profily tunelů (tunel A, B, 

C). Každý z těchto tunelů se liší dispozičním řešením, intenzitou dopravy, délkou, 

výškou, podélným profilem, způsobem odvětrání tunelu. Typy jednotlivých požárů jsou 

uvažovány stejné v každém tunelu.    
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Pro každý z těchto tunelů je zpracována kvalitativní analýza. Jednotlivé 

pravděpodobnosti byly určeny na základě výše provedené statistiky událostí a také na 

odborných podkladech [4]. Ohniska vzniku požáru jsou zvolena odhadem a to 

v místech, kde by výskyt požáru měl nejnepříznivější účinky z hlediska šíření kouře a 

tepla především na účastníky provozu.  

Vyhodnocení je provedeno na základě pravděpodobnosti, s jakou se daný děj 

může přihodit a součinem následků (usmrcených osob) [4]. 

5.1 Tunel A  

5.1.1 Popis tunelu A 

Tunel A je dlouhý 400 m, se zanedbatelným stoupáním, podle délky a intenzity 

dopravy se řadí do bezpečnostní kategorie TC (do 1000 voz/den). Je proveden jako 

obousměrný dvouproudový, s jednou tunelovou troubou. Výška tunelu je 6 m, tunel 

patří do kategorie T-8 a jeho šířka je 11 m, větrání je zajištěno pomocí přirozeného 

větrání o rychlosti 0,8 m/s [2]. Tunel se nachází v obydlené oblasti na rychlostní 

komunikaci. Předpokládá se výskyt osobních automobilů, autobusů a nákladních 

automobilů převážející hořlavé látky. 

 

Obrázek 4- Schéma a řez tunelu A 
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5.1.2 Pravděpodobné scénáře 

Za nejnepříznivější umístění ohniska požáru je zvolen střed tunelu, z důvodu 

absence záchranných cest je únik osob možný pouze požárem zasaženou tunelovou 

troubou a v tomto případě je úniková trasa nejdelší pro oba směry, předpokládá se šíření 

kouře v obou směrech, jelikož rychlost proudění vzduchu je nízká. Z provedené 

kvalitativní analýzy vyplývá, že nejpravděpodobnější nejnepříznivější situace je požár 

nákladního automobilu převážející hořlavé látky, kdy se nepodaří požár uhasit v raném 

stádiu jeho rozvoje, požár dosáhne tepelného výkonu 200 MW.  

Osoby jedoucí ve směru za požárem opustí tunel svými automobily, osoby 

vyskytující se před požárem v obou směrech by měly opustit svá vozidla a co 

nejrychleji dosáhnout portálu tunelu. 

 

Obrázek 5 - Požár v tunelu A 
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Diagram 1- Pravděpodobnost scénářů v tunelu A 

Událost   
Prvotní 
uhašení  P 

Tepelný 
výkon  P 

Úspěšná 
evakuace  P 

Pravděpodobnost 
scénáře 

Ztráty na 
životech 

Relativní 
riziko 

  Ano 0,6       0,486 0 0 

               

Osobní auto 0,81     Ano 0,98 0,190512 0 0 

     5 0,6        

         Ne 0,02 0,003888 2 0,007776 

        Ano 0,95 0,09234 0 0 

   Ne 0,4 10 0,3        

       Ne 0,05 0,00486 2 0,00972 

       Ano 0,9 0,02916 0 0 

     15 0,1        

       Ne 0,1 0,00324 2 0,00648 

            
  Ano 0,2       0,006 0 0 

               

Autobus 0,03     Ano 0,8 0,01344 0 0 

     20 0,7        

         Ne 0,2 0,00336 3 0,01008 

                

   Ne 0,8        

             

       Ano 0,7 0,00504 0 0 

     30 0,3        

       Ne 0,3 0,00216 4 0,00864 

            

  Ano 0,1       0,016 0 0 

               
Nákladní 
auto 0,16     Ano 0,5 0,0432 2 0,0864 

     100 0,6        

         Ne 0,5 0,0432 6 0,2592 

                

   Ne 0,9         

            

       Ano 0,4 0,02304 16 0,36864 

     200 0,4       0 

       Ne 0,6 0,03456 48 1,65888 

 

Nejvyšší relativní pravděpodobnosti jsou určeny pro každý typ požáru zvlášť a 

jsou označeny červeně. 
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5.2 Tunel B 

Popis tunelu B 

Tunel B je přímý tunel o délce 2500 m s 5% klesáním, podle délky a intenzity 

dopravy spadá do bezpečnostní kategorie TB (do 1000 voz/den). Je proveden jako 

jednosměrný, se dvěma troubami. Výška tunelu je 6 m, šířka jedné tunelové trouby je 

11 m. Tunel patří do kategorie T-9. V tunelu je zavedeno podélné větrání, rychlost 

proudění vzduchu je uvažována střední 2 m/s [2]. V praxi se používají rychlosti vyšší, 

zde je tato rychlost uvedena jako nejmenší přípustná.  

Tunel se nachází ve volné krajině na silnici I. třídy, mimo obydlenou oblast. 

Předpokládá se výskyt osobních automobilů, autobusů a nákladních automobilů 

převážející hořlavou kapalinu. 

 

Obrázek 6 - Schéma tunelu B 

 

Obrázek 7 - Řez tunelu B 
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5.2.1 Pravděpodobné scénáře 

Jako nejméně příznivé místo pro vznik požáru je zvoleno místo 250 m před 

koncem tunelu. V takovém případě nastane situace, kdy bude požárem postiženo velké 

množství účastníku tunelu, viz. Obrázek 8. Díky klesajícímu profilu ve směru jízdy 

automobilů dojde k šíření zplodin kouře směrem dovnitř tunelu a tím k ohrožení 

velkého počtu osob.  

Stejně jako u předešlého tunelu je nejpravděpodobnější a zároveň nejzávažnější 

variantou požár nákladního automobilu převážejícího hořlavou kapalinu o tepelném 

výkonu 200 MW, kdy nedojde k prvotnímu uhašení požáru, tepelný výkon vzroste na 

200 MW a podélné větrání bude plně funkční a efektivní.  

Osoby vyskytující se za požárem tunel opustí svými vozidly, osoby vyskytující 

se před požárem využijí únikové cesty, které se nacházejí ve vzdálenostech co 250 m. 

 

Obrázek 8 - Požár v tunelu B 
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Diagram 2- Pravděpodobnost scénářů v tunelu B 

Událost   
Prvotní 
uhašení  P 

Tepelný 
výkon  P 

Větrání 
podélné  P 

Pravděpodobnost 
scénáře 

Ztráty na 
životech 

Relativní 
riziko 

  Ano 0,6       0,486 0 0 

               

Osobní auto 0,81     Ano 0,98 0,190512 0 0 

     5 0,6        

         Ne 0,02 0,003888 2 0,007776 

        Ano 0,95 0,09234 0 0 

   Ne 0,4 10 0,3        

       Ne 0,05 0,00486 2 0,00972 

       Ano 0,9 0,02916 0 0 

     15 0,1        

       ne 0,1 0,00324 2 0,00648 

            

  Ano 0,4       0,012 0 0 

               
Autobus 0,03     Ano 0,8 0,01008 0 0 

     20 0,7        

         Ne 0,2 0,00252 3 0,00756 

                

   Ne 0,6        

             

       Ano 0,7 0,00378 0 0 

     30 0,3        

       Ne 0,3 0,00162 4 0,00648 

            

  Ano 0,1       0,016 0 0 

               
Nákladní 
auto 0,16     Ano 0,5 0,0504 2 0,1008 

     100 0,7        

         Ne 0,5 0,0504 6 0,3024 

                

   Ne 0,9         

            

       Ano 0,2 0,00864 16 0,13824 

     200 0,3        

       Ne 0,8 0,03456 80 2,7648 
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5.3 Tunel C 

Popis tunelu C 

Tunel je dlouhý 2000 m, v prvních 700 metrech se stoupáním 6 % a dalších 1200 

m s 4% klesáním. Podle délky a intenzity dopravy (do 20 000 voz/den) spadá do 

bezpečnostní kategorie TA. Je proveden jako jednosměrný městský tunel se dvěma 

jízdními pruhy a dvěma troubami. Výška tunelu je 6 m, šířka je 11,5 m, tunel spadá do 

kategorie T-9,5. Odvětrání je zajištěno pomocí příčného větrání, rychlost proudění 

vzduchu je 3 m/s [2]. Tunel je situován v hustě obydlené městské části, předpokládá se 

výskyt osobních automobilů, autobusů a nákladních automobilů převážejících hořlavou 

kapalinu. 

 

Obrázek 9 - Schéma tunelu C 

5.3.1 Pravděpodobné scénáře 

U tunelu C je zvoleno ohnisko požáru 350 m před koncem tunelu. Při vzniku 

požáru v tomto místě dojde k šíření zplodin kouře směrem dovnitř tunelu a jeho 

hromadění ve zlomovém bodě, tato situace je pro účastníky tunelu velice nepříznivá.   

 

Obrázek 10 - Požár v tunelu C 
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Diagram 3 - Pravděpodobnost scénářů v tunelu C 

Událost   
Prvotní 
uhašení  P 

Tepelný 
výkon  P 

Větrání 
příčné  P 

Pravděpodobnost 
scénáře 

Ztráty na 
životech 

Relativní 
riziko 

  Ano 0,6       0,486 0 0 

               

osobní auto 0,81     Ano 0,99 0,192456 0 0 

     5 0,6        

         Ne 0,01 0,001944 2 0,00389 

        Ano 0,98 0,095256 0 0 

   Ne 0,4 10 0,3        

       Ne 0,02 0,001944 2 0,00389 

       Ano 0,96 0,031104 0 0 

     15 0,1        

       Ne 0,04 0,001296 2 0,00259 

             

  Ano 0,4       0,012 0 0 

               
Autobus 0,03     Ano 0,94 0,011844 0 0 

     20 0,7        

         Ne 0,06 0,000756 3 0,00227 

                

   Ne 0,6        

             

       Ano 0,92 0,004968 2 0,00994 

     30 0,3        

       Ne 0,08 0,000432 6 0,00259 

             

  Ano 0,1       0,016 0 0 

               

Nákladní auto 0,16     Ano 0,85 0,09792 2 0,19584 

     100 0,8        

         Ne 0,15 0,01728 6 0,10368 

                

   Ne 0,9         

            

       Ano 0,7 0,02016 20 0,4032 

     200 0,2       0 

       Ne 0,3 0,00864 50 0,432 
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6 VÝPOČET 

6.1 Zpětné šíření kouře  Lb 

Díky této rovnici je možné spočítat, do jaké vzdálenosti se bude kouř šířit proti 

směru proudění vzduchu řízeného ventilací (mechanickou nebo přirozenou) [2]. 

3

1

3 













⋅⋅⋅⋅
⋅⋅=

HuTc

Qg
HkL

apa
b ρ

 )1.6(  

 k  součinitel úměrnosti (-) 
H výška tunelu (m) 
g gravitační zrychlení (m/s2) 
Q výkon požáru (kW) 
ρa hustota okolního vzduchu (kg/m3) 

 cp měrná tepelná kapacita okolního vzduchu (J/kg.K) 
 Ta teplota okolního vzduchu (K) 
 u rychlost proudění vzduchu (m/s) 

6.2 Froudovo číslo Fr  

S využitím toho čísla se dá snadno odhadnout lokální rozvrstvení proudění 

plynů. Byly definovány tři teplotní oblasti lišící se vzdálenosti od požáru [2], 

 

Obrázek 11 - Rozvrstvení kouře [2] 

Pro oblast I je Froudovo číslo 9,0≤Fr , horký kouř se šíří těsně pod stropem, 

teplota vzduchu u podlahy je v podstatě totožná s okolní teplotou mimo oblast požáru. 

Oblast II je charakteristická silným vzájemným působením mezi ventilací 

řízeným proudem vzduchu a vztlakovými silami. Pro tuto oblast platí 109,0 ≤≤ Fr  . 

V oblasti III je patrný značný vertikální nárůst teploty následkem čehož dochází 

k silnému rozvrstvení kouře, 10>Fr . 



 

 
25 

 

gH
T

T
u

Fr

avg

avg

avg

∆
=

5,1

2

 ( )2.6  

uavg průměrná rychlost proudění vzduchu (m/s) 
∆Tavg rozdíl průměrných teplot (K) 
Tavg průměrná teplota (K)  
H výška tunelu (m) 
g gravitační zrychlení (m/s2) 

6.3 Průměrná teplota kouře 

 Teplota kouře se mění v čase a také se vzdáleností od místa požáru. Je důležitou 

veličinou pro představu průběhu teplot spalin a možného ohrožení osob, i když její 

charakter je spíše informativní, jelikož při reálném požáru v tunelu se vyskytuje mnoho 

aspektů, které výpočet nedokáže postihnout.  
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( )6.6  

BHuma ⋅⋅⋅= ρ  ( )7.6  

Tavg(x,t) průměrná teplota kouře ve vzdálenosti x a čase t od požáru (°C) 
Tavg,x=0(τ) průměrná teplota v místě požáru (°C) 
Ta  teplota venkovního vzduchu (°C) 
Q(τ)  výkon požáru v čase τ (kW) 
τ  čas vztažený k místu požáru (s)  
h  koeficient celkového přenosu tepla v rozmezí (0,02; 0,04) 
P  vnitřní obvod tunelu (m) 
ma  hmotnostní průtok vzduchu (kg/s) 
cp  tepelná kapacita (kJ/kg K) 
t  čas od počátku vzniku požáru (s) 
x  vzdálenost od místa požáru (m) 
u  rychlost proudění vzduchu (m/s) 
H  výška tunelu (m) 
B  šířka tunelu (m) 
ρa  hustota okolního vzduchu (kg/m3) 
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6.4 Hustota tepelného toku 

Nám udává kolik tepla je vyzářeno na 1 m2.  

( ) ( )44
aavgaavgc TTTThq −+−= σ

[2] 
( )8.6  

hc součinitel přestupu tepla (W/m2.K 
Tavg průměrná teplota kouře (K) 
Ta teplota venkovního vzduchu (K) 
σ Stefan-Boltzmannova konstanta 5,67.10-11 (kW/m2K4)  

6.5 Koncentrace plynů v důsledku požáru 

Následující vzorce slouží k určení průměrných koncentrací plynů CO2, CO a O2 

v závislosti na vzdálenosti od požáru a čase. 

Pro plyny CO2 a CO se užívá následující vzorec. 

( )
Tai

a
iavgi Hm
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( )9.6  

Xi,avg průměrná koncentrace složky i 
Yi výtěžnost složky i (viz. Tabulka 5)  
Ma molekulová hmotnost vzduchu (g) 
Mi molekulová hmotnost složky i (g) 
χHT efektivní spalné teplo (viz. Tabulka 5) (MJ/kg) 
 

Tabulka 4- Množství vývinu plynů CO2, CO a spalné teplo [2]  

Materiál YCO2 [kg/kg] YCO [kg/kg] χHT [MJ/kg] 
nafta 2,37 0,041 31,7 
 

Pro koncentraci kyslíku se používá vzorec: 

( )
10013

2095,0
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( )10.6  

0,2095 molární zlomek kyslíku v okolním vzduchu 20,95% (g) 
MO2 molekulová hmotnost kyslíku (g) 
13 100 energie získaná z 1 kg kyslíku (kJ/kg) 
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7 MODELY POŽÁR Ů 

Model požáru nám umožňuje sledovat průběh požáru v čase a prostoru. Výše 

uvedené veličiny mají zásadní význam pro chování a bezpečnost účastníků tunelu. 

V následujících podkapitolách budou podrobněji rozebrány projevy požáru a to pro 

každý tunel, aby byly patrné rozdílné průběhy požárů.  

7.1 Vliv zpětného šíření kouře 

Zpětné šíření kouře způsobuje rozšíření kouřových zplodin i proti směru větrání 

tunelu. I přesto, že je tunel A nejkratší, což by na první pohled mohlo budit dojem 

relativně bezpečného tunelu, absence nuceného větrání způsobuje značné zakouření 

tunelu. Pro požár nákladního automobilu o výkonu 200 MW dochází ke zpětnému 

rozšíření kouře do až do vzdálenosti 103 metrů. Naproti tomu u dalších dvou tunelů při 

stejném výkonu požáru, ale odlišném způsobu odvětrání je tato vzdálenost mnohem 

nižší. U tunelu B do vzdálenosti 40 m a v tunelu C do vzdálenosti 27 m.  

7.2 Průměrná teplota kouře 

Průměrná teplota kouře je počítána pro variantu v létě a v zimě, přičemž teploty 

v zimě dosahují -5°C a teploty v létě 25°C. Rozdíl teplot kouře v létě a v zimě j konstantní a 

je roven velikostí rozdílu obou teplot. V tomto případě je rozdíl 30°C. Jak je patrné z porovnání 

teplot v jednotlivých tunelech, velice důležitou roli hraje také odvětrání tunelu a samozřejmě 

také tepelný výkon požáru.  

Průměrné teploty byly počítány pro různé vzdálenosti od požáru (0-150 m) měnící se 

v čase (0-30 min), viz Příloha. Pro názorné porovnání rozdílných teplot jsem vybrala 

vzdálenosti 10 a 150 m v čase 10 min (600s). 

Tabulka 5 - Porovnání průměrných teplot kouře 

Porovnání průměrných teplot kouře Tavg  (°C) při okolní teplotě -5°C 

Tunel A B C A B C A B C 

Výkon požáru 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 
20,
0 

200,0 
200,

0 
200,

0 
Rychlost proudění vzduchu 0,8 2,0 3,0 0,8 2,0 3,0 0,8 2,0 3,0 

Průměrná teplota (150 m, 600 s) 1,1 4,0 2,8 19,5 31,0 
26,
3 

240,0 
357,

0 
307,

0 
Průměrná teplota (10 m, 600 s) 40, 15, 8,0 178, 74,6 47, 1825,0 791, 512,
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8 0 0 0 0 0 

Rozdíl teplot (10 a 200 m) od 
ohniska 

39,
7 

11,
0 5,2 158,

5 43,6 20,
7 1585,0 434,

0 
205,

0 

Porovnání průměrných teplot kouře Tavg  (°C) při okolní teplotě 25°C 

Tunel  A B C A B C A B C 

Výkon požáru 
5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 

20,
0 

200,0 
200,

0 
200,

0 

Rychlost proudění vzduchu 0,8 2,0 3,0 0,8 2,0 3,0 0,8 2,0 3,0 

Průměrná teplota (150 m, 600 s) 
31,
1 

34,
0 

32,
8 

49,5 61,0 
56,
3 

270,0 
387,

0 
337,

0 

Průměrná teplota (10 m, 600 s) 
70,
8 

45,
0 

38,
0 

208,
0 

104,
6 

77,
0 

1855,0 
821,

0 
542,

0 
Rozdíl teplot (10 a 200 m) od 

ohniska 
39,
7 

11,
0 5,2 158,

5 43,6 20,
7 1585,0 434,

0 
205,

0 
 

Zatímco ve vzdálenosti 150 m je nejnižší teplota v tunelu A, ve vzdálenosti 10-ti 

metrů je nejnižší teplota v tunelu C, což je způsobeno lepším odvětráním tunelu. 

7.3 Vliv hustoty tepelného toku na účastníky tunelu 

Hustota tepelného toku je významnou veličinou při výpočtech odstupových 

vzdáleností u budov. V případě tunelu díky němu můžeme určit, v jaké vzdálenosti od 

požáru už budou účastníci tunelu v relativním bezpečí před účinků sálavého tepla.  

Tabulka 6 - Porovnání hustot tepelného toku 

Porovnání hustoty tepelných toků (W/m2) 
Výkon požáru 

(MW) 
5 20 200 

Okolní 
teplota (°C) 

-5 25 -5 25 -5 25 

Vzdálenost 
od požáru (m) 

10 150 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150 

Tunel A 710 90 930 230 3880 370 4420 410 1117000 6090 1181000 6940 

Tunel B 300 130 460 280 1330 560 1500 620 80370 12260 88770 13930 

Tunel C 190 110 340 260 820 480 920 530 26320 9290 29860 10570 
 

V případě požáru o výkonu 200 MW jsou hustoty tepelného toku velmi vysoké a 

mnohonásobně převyšují reálnou šanci na přežití.  
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Tabulka 7 - Vliv hustoty tepelného toku na člověka [1] 

  

Hustota tepelného 
toku (W/m2) Doba působení (s)/účinek 

1 280-550 neomezená 

2 625-1050 180-300 

3 1100-1600 40-60 

4 1680-2200 20-30 

5 2200-2800 12-14 

6 2800-3100 7-10 

7 6400 2-5/bolest po 8 s 

8 10 400 bolest po 3 s 

9 16000 puchýře po 5 s 
 

U výkonu požáru o 200 MW je hustota tepelného toku velice vysoká, obzvláště 

v blízkosti požáru.  

7.4 Vliv koncentrací plynů na účastníky tunelu 

Během požáru v tunelu jsou jeho účastníci mimo jiné ohroženi vdechnutím 

jedovatých zplodin kouře, především plynů CO a CO2. Důležitou roli hraje také 

koncentrace kyslíku, při jehož nedostatku může dojít k bezvědomí a následně k udušení. 

V Tabulce 8 jsou na základě výpočtů uvedeny koncentrace v tunelech A, B, C při 

různých tepelných výkonech, v čase 10 minut, ve vzdálenosti 10 metrů od požáru. 

Barevně jsou vyznačeny koncentrace podle účinků na osoby podle Tabulek 9-11. 

Tabulka 8 - Porovnání koncentrací CO2, CO a O2 

Porovnání koncentrací CO2, CO a O2 
Sledované 

plyny CO2 CO O2 

Výkon 
požáru 
(MW) 

5 20 200 5 20 200 5 20 200 

Tunel A 0,40% 1,50% 9,10% 0,01% 0,04% 0,25% 20,40% 18,80% 8,10% 

Tunel B 0,20% 0,60% 3,70% 0,004% 0,02% 0,10% 20,70% 20,10% 15,80% 

Tunel C 0,10% 0,40% 2,40% 0,003% 0,01% 0,06% 20,80% 20,40% 17,60% 
 



 

 
30 

 

Při požáru o výkonu 5 MW je riziko spojené s vdechnutím zvýšené koncentrace 

CO2  i CO relativně na únosné míře. Nejhorší variantou je požár o velmi vysokém 

výkonu 200 MW v tunelu A, kde už bude koncentrace CO2 i CO velice nebezpečná, 

s možností udušení a koncentrace kyslíku klesne na pouhých 8%, což jsou podmínky, 

při nichž dojde k úmrtí osob. 

Tabulka 9 - Účinky koncentrací CO2 na člověka [17] 

Účinky koncentrací plynu CO2 na člověka 
Koncentrace 

CO2 (%) Účinek 

0,03 Žádné příznaky – bez nebezpečí 

5 Zrychlené dýchání, bolest hlavy 

10-12 Smrt následkem ochrnutí dýchacího centra mozku 

 

Tabulka 10 - Účinky koncentrací CO na člověka [17] 

Účinky koncentrací plynu CO na člověka 
Koncentrace 

CO (%) 
Účinek 

0,01 Žádné příznaky – bez nebezpečí 

0,02 Mírné bolesti hlavy 

0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, mdloby až bezvědomí po 2 
hodinách 

0,1 Nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině 

0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 

0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 minutách; bezvědomí po 30 
minutách 

0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; bezvědomí po 10 až 15 
minutách 

1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 minutách 
 

Tabulka 11 - Účinky koncentrací O2 na člověka [17] 

Účinky koncentrací plynu O2 na člověka 

Koncentrace 
O2 (%) 

Účinek 

21 Žádné – normální podmínky. 

17 
Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli kompenzaci 

sníženého množství O2. 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost). 

9 Bezvědomí. 

6 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce. 
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8 SHRNUTÍ  

Předpokládá se, že evakuace bude probíhat rychlostí 0,5 m/s [3]. Po 10- ti 

minutách by se už v požárem ohroženém prostoru neměly vyskytovat žádné osoby a 

měly by dosáhnout záchranných cest.  

v

x
t =   ( )1.8  

x maximální vzdálenost ke vchodu do záchranné cesty (250 m) 
v  rychlost evakuace (0,5 m/s) 
t doba potřebná pro evakuaci (do 10 minut) 
 

Tabulka 12 - Kritické podmínky pro evakuaci [4] 

Kritické podmínky pro evakuaci 

teplota ·       60 – 80 °C  

tepelný tok z vrstvy 
zplodin hoření a kouře 

·       2,5 kW/m2 

·       10 kW/m2 (krátkodobě – po dobu 5 s) 

koncentrace kyslíku ·       < 15%  

oxid uhličitý (CO2) 
·       > 5 % 

oxid uhelnatý (CO) ·       > 2000 ppm 

 

V případě, že dojde u osob k jejich zranění, či bude jinak znesnadněn jejich únik 

z ohroženého prostoru, může dojít k popáleninám, udušení, v nejhorším případě ke 

smrti. Následující opatření by měla tyto negativní projevy zmírnit. 

Tunel A  

V případě požáru o velmi vysokém výkonu 200 MW je nutno zajistit nucené 

odvětrání tunelu, tak aby se hustota tepelného toku snížila na přijatelnější hranici, 

případně zvážit omezení vjezdu vozidel převážejících hořlavé kapaliny. 

Stejné opatření je nutno provést pro snížení obsahu CO2 a CO, která může 

dosahovat takových koncentrací, kdy hrozí smrt udušením.  

Tunel B 

V tunelu B by se měla zvýšit rychlost větrání, ke snížení sálavého tepla. 

Koncentrace plynů CO2 a CO a nízký obsah kyslíku sice nezpůsobí smrt, ale můžou 

zkomplikovat vnímání osob a tím snížit šanci na jejich záchranu. 
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Tunel C 

Zabezpečení tunelu C je ze všech tří tunelů nejpříznivější, ale i tam se vyskytují 

výrazně vysoké hustoty tepelného toku. I tam by mělo dojít ke zvýšení rychlosti větrání 

a odsávání kouře. Koncentrace plynů při výkonech požáru 5 a 20 MW jsou přijatelné. 

 

9 ZÁVĚR 

Požární scénáře značně pomáhají při představě závažnosti možné mimořádné 

události. Mohou snadno odhalit případné nedostatky navrhovaného konstrukčního a 

bezpečnostního řešení tunelů. V této práci byly požární scénáře voleny stejné, aby bylo 

názornější porovnání jednotlivých parametrů požáru. Při tvorbě scénářů u reálného 

tunelu je důležité brát v potaz vždy jedinečnost tunelové stavby a s ní spojená rizika, 

čímž se každý scénář stává originálem.  

 V této práci byly sledovány veličiny, které negativně působí na člověka a to 

teplota kouře a jeho zpětné šíření proti směru ventilace, hustota tepelného toku a 

koncentrace plynů CO2, CO a O2. Všechny tyto veličiny jsou značně závislé na velikosti 

tepelného výkonu a také na rychlosti proudění vzduchu.  Rychlost proudění vzduchu se 

dá ovlivnit vhodnou ventilací. Tepelný výkon se dá zmírnit tím, že v tunelu budou 

omezení pro vjezd vozidel převážejících hořlavé kapaliny.  

U tepelných výkonů 200 MW přesáhly všechny veličiny kritické podmínky 

evakuace. Je to dáno i tím, že tunely a jejich větrání je běžně nadimenzováno na požáry 

o výkonech 60 MW. Současná praxe nepočítá s požáry tak velkých výkonů, což je dáno 

odlišnou tvorbou pravděpodobností scénářů. Otázkou zůstává, zda je vůbec technicky i 

finančně možné tunely na tak vysoké tepelné výkony dimenzovat.  
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