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ANOTACE 

 

LACHENDRO, Jan. Požární scénáře užívané v tunelových stavbách. Ostrava, 2012. 59 s. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou poţárních scénářů uţívaných pro návrh 

poţárních konstrukcí v silničních tunelech v České republice a v evropských státech. 

V diplomové práci se uvádí přehled poţárních scénářů, jejich pouţití v České republice a 

v evropských zemích a také přehled poţárních experimentů provedených v tunelech. 

Následně je provedeno porovnání výsledků experimentů s poţárními scénáři a doporučení 

vhodného poţárního scénáře pro jednotlivé druhy tunelových staveb. Nakonec jsou v práci 

navrhnuty vlastní poţární scénáře pro jednotlivé druhy tunelů.  
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This thesis deals with the fire scenarios used for design of road tunnel structures in 

Czech Republic and other European countries. There is stated a knowledge of fire scenarios, 

their application in the Czech republic and European countries and also an overview of fire 

tests in road tunnels in this thesis. Subsequently, the comparison is performed between results 

of the fire tests and fire scenarios for different types of tunnels. Finally, it is designed a own 

fire scenarios for different types of tunnels. 
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1 ÚVOD 

S neustálým rozvojem infrastruktury silničních sítí vzniká v České republice i ve světě 

nutnost výstavby silničních tunelů. Tunelové stavby slouţí k překonávání vodních toků 

(případně moří), geograficky členitých oblastí, zastavěných oblastí a také slouţí jako řešení 

dopravy mimo chráněnou oblast nebo kříţení s dalšími dopravními stavbami. Poţáry, které 

v tunelech vznikly během posledních let, vedly k podrobnějšímu řešení problematiky 

bezpečnosti v tunelech. Nejváţnější poţáry v Evropě s následky na ţivot, zdraví a také na 

materiálních hodnotách jsou uvedeny v příloze č. 8.  

Stavební konstrukce tunelů musí být schopna odolávat po určitou dobu teplotám 

vznikajících při poţáru bez toho, ţe by došlo k poškození její funkce. Poţární odolnost 

konstrukce se stanovuje z důvodu zajištění bezpečné evakuace uţivatelům tunelu, umoţnění 

záchranných a hasebních prací a z důvodu omezení škod na konstrukci tunelu, jeho vybavení 

a přilehlých stavbách. Poţárním scénářem se v této diplomové práci rozumí pravděpodobný 

průběh poţáru vztaţený na tepelné namáhání konstrukcí, čili závislost teploty na čase, kterou 

vyjadřuje určitá teplotní křivka. Teplotní křivky slouţí právě pro stanovení poţární odolnosti 

stavebních konstrukcí. 

Cílem práce je shrnout současný stav poţárních scénářů uţívaných v tunelových 

stavbách v ČR a dalších evropských zemích, analyzovat vhodnost scénářů pro návrh 

konstrukcí pro jednotlivé druhy silničních tunelů a stanovit vlastní návrh moţných poţárních 

scénářů pro konstrukce v tunelech. 

Práce se zaměřuje pouze na silniční tunely z důvodu evidence vyšší frekvence poţárů. 

Poţární scénáře v ţelezničních tunelech a metrech nejsou náplní této práce a bylo by vhodné 

vytvořit další studii pro tyto typy tunelů. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Zkoumanou problematikou se zabývá zejména zahraniční literatura. Převáţně bylo 

čerpáno z následující literatury: 

 

PIARC Comittee On Road Tunnels. Fire And Smoke Control In Road Tunnels. 1999, 283 s. 

 

Zpráva pojednává o problematice poţárů v silničních tunelech. Zahrnuto je navrhování 

poţárů a jejich rizika, studie chování kouře v tunelu, shrnutí experimentů v tunelech, 

především projektu Eureka, návrh větrání a jeho vliv na šíření kouře a poţáru, řešení 

únikových východů a bezpečnostních prvků a nakonec popisuje reakce konstrukcí tunelu na 

poţár a poţární odolnost konstrukcí. 

 

 MAEVSKI, Igor Y. Design fires in road tunnels. Washington, D.C.: Transportation Research 

Board, 2011, 189 s. Synthesis of highway practice, 415. ISBN 978-0-309-14330-1. 

 

Tato souhrnná zpráva uvádí praktické informace o stanovení návrhových poţárů 

v silničních tunelech se zaměřením na dynamiku poţáru v tunelu. Informace jsou odvozeny 

z literatury, právních předpisů USA, mezinárodních dopravních úřadů a majitelů tunelů a 

jejich zkušeností s tunelovými systémy a poţárně bezpečnostními zařízeními. Jsou zde také 

uvedeny detaily o projektech bezpečnosti v tunelu, poţárních zkouškách, národní a 

mezinárodní normové poţadavky a přehled a popis závaţných poţárů v tunelech.  

 

PIARC. Design Fire Charakteristics For Road Tunnel: Technical Committee C4, WG4 Air 

Quality, Fires and Ventilation. Norman Rhodes. 2011, 52 s. Version date: 1st July 2011. 

 

 Účelem této zprávy je poskytnout pokyny a doporučení při výběru návrhového poţáru 

pro silniční tunely. Zpráva dále uvádí zkušenosti s návrhovými poţáry z jiných zemí, poţární 

zkoušky provedené v tunelech a jejich vyhodnocení. Nakonec se zabývá zkušenostmi 

z reálných poţárů v tunelech. Informace byly nastudovány a následně aplikovány v této 

diplomové práci. 
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3 POŢÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

Poţární bezpečnost staveb se z dříve opomíjené profese stala rovnoprávnou 

specializací, ovlivňující do jisté míry výslednou podobu stavebního díla – od situačního 

umístění stavby, architektonického pojetí a dispozičního řešení, aţ po konečné konstrukční a 

výrobkové provedení [17]. 

V České republice jsou všechny základní poţadavky na stavby a stavební výrobky 

vyjadřující obecný zájem zapracovány do stavebního zákona (§ 156 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a jeho navazujících předpisů. Rovněţ 

Ministerstvo vnitra ČR má uvedenou oblast právně upravenu, a to zejména zákonem č. 

133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v jeho navazujících 

předpisech, především vyhlášce č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci. Zákon č. 186/2006 Sb., 

tzv. změnový zákon, uloţil Ministerstvu vnitra ČR povinnost vydat prováděcí právní předpis 

upravující technické podmínky poţární ochrany pro navrhování, výstavbu a uţívání staveb. 

Tímto předpisem se stala vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární 

ochrany staveb [16].  

Cílem jednotlivých ustanovení vyhlášky je:  

 omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě;  

 omezit šíření poţáru na sousední stavby;  

 zajistit evakuaci osob a zvířat v případě ohroţení stavby poţárem nebo při 

poţáru;  

 umoţnit účinný a bezpečný zásah záchranným jednotkám. 

 

Všechny uvedené poţadavky je moţné splnit pouze za předpokladu, ţe po stanovenou 

dobu bude zaručena únosnost a stabilita nosných nebo celistvost a izolace poţárně dělicích 

konstrukcí [17]. 
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3.1 Opatření pro realizaci cílů poţární bezpečnosti staveb  

Pro splnění poţadavků poţární bezpečnosti na stavbu je třeba provést souhrn opatření.  

 Poţadavku na bezpečný únik osob, popřípadě evakuaci zvířat a majetku je třeba 

přizpůsobit dispoziční řešení, především vhodným návrhem poţárních úseků a 

únikových komunikací ve stavbě.  

 Pro zamezení šíření poţáru uvnitř stavby se provádí dělení staveb na menší 

poţárně oddělené celky – poţární úseky, popřípadě se stavby vybavují poţárně 

bezpečnostními zařízeními, nebo se uplatňují další opatření (stálý dohled 

poţárních jednotek).  

 Přenesení poţáru z hořící stavby na sousední (protilehlou nebo přilehlou) stavbu 

se předchází vymezením poţárně nebezpečných prostorů, ve kterých hrozí 

nebezpečí přenesení poţáru z hořící stavby sálavým teplem, popřípadě 

padajícími hořícími stavebními částmi. Výstavba v poţárně nebezpečném 

prostoru je moţná pouze za určitých podmínek.  

 Umoţnit zasahujícím jednotkám poţární ochrany účinný a bezpečný 

protipoţární zásah vyţaduje navrhnout přístupové komunikace a nástupní 

plochy pro poţární techniku, vybudovat vnitřní a vnější zásahové cesty, zajistit 

pro hasební účely dostatek poţární vody o předepsaném tlaku, popřípadě jinou 

hasební látku. Ve zdůvodněných případech se musí stavba nebo území 

zabezpečit jednotkami poţární ochrany, aj.  

 

Zajištění poţární bezpečnosti stavby se provádí jednak pasivní poţární ochranou, tj. 

vhodným situováním a dispozicí stavby a správně navrţenými stavebními konstrukcemi, 

jednak tzv. aktivními prvky poţární ochrany, jimiţ se rozumí technická poţárně bezpečnostní 

zařízení a opatření. Jedná se o zařízení elektrické poţární signalizace, samočinné stabilní 

hasicí zařízení a poţární odvětrání (viz Obr. 1). Také lze zohlednit blízkost profesionální 

záchranné a zásahové jednotky a její stálý dohled [16].  

Pasivní zabezpečení zaručuje:  

 stabilitu staveb;  

 dělení staveb na poţární úseky;  

 bezpečné únikové cesty;  

 omezení šíření poţáru na sousední stavby;  

 podmínky pro účinný protipoţární zásah.  
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Aktivní systémy svou funkcí zaručují:  

 detekci poţáru;  

 vyhlášení poplachu;  

 ovládání dalších zařízení pomocí EPS;  

 rychlé přivolání zasahujících jednotek;  

 samočinné hašení bez účasti lidského činitele;  

 odvedení tepla a kouře;  

 lepší podmínky pro evakuaci;  

 sníţení rozsahu škod;  

 sníţení teplotního namáhání stavebních konstrukcí.  

Obr. 1 Požárně bezpečnostní řešení stavby s aktivním a pasivním zabezpečením [16] 

1 - elektrická požární signalizace, 2 - stabilní hasicí zařízení, 3 - zařízení pro odvod kouře a 

tepla, 4 - únikové východy, 5 - příjezdová komunikace, 6 - nástupní plocha, 7 - sousední 

objekt 

Z výčtu úloh, které se musejí v rámci poţární bezpečnosti staveb řešit, je zřejmé, ţe 

poţární bezpečnost staveb je interdisciplinární záleţitostí, úzce se dotýkající všech profesí 

zúčastněných na procesu navrhování, schvalování, přípravy a realizace staveb. Stále se 

upřesňují a podrobněji řeší poţadavky na zásobování a rozvod elektrické energie, 

vzduchotechniku a poţární odvětrání, vybavení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními 

včetně jejich koordinace a programování provázanosti se zabezpečovacími a řídicími systémy. 

Prosazují se zásady jednotného evropského poţárního zkušebnictví a následná klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí [17].  
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 Poţární bezpečnost je nutné zajistit nejen u pozemních staveb nevýrobních a výrobních, 

ale je povinnou vlastností také staveb podzemních a inţenýrských. Především silniční a 

ţelezniční tunely představují výrazný prvek transevropských silničních a ţelezničních 

dopravních tras s výraznými rizikovými rysy projevujícími se při mimořádných událostech 

[17].  

3.2 Postupy pro posuzování poţární bezpečnosti staveb  

Při naplnění výše uvedených zásad zajištění poţární bezpečnosti stavby je moţné 

postupovat konzervativním, noremním postupem, anebo nověji tzv. inţenýrským přístupem – 

uplatňovaným obzvláště tam, kde jsou úlohy řešené noremním postupem jen obtíţně 

proveditelné nebo neproveditelné. Inţenýrský postup je zaloţen na teoretických znalostech, 

vyuţití moţností matematického modelování, výkonného počítačového hardwaru a domácích 

i zahraničních softwarových produktů. U sloţitějších staveb je potřeba zpracovat analýzu rizik, 

jejíţ závěry jsou podkladem pro míru navrhovaných opatření.  

Oprávnění k pouţití inţenýrského přístupu je dáno zákonem (zákon č. 186/2006 Sb., o 

změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění – 

změnový zákon) autorizovanému inţenýrovi nebo technikovi, kterému byla udělena 

autorizace pro poţární bezpečnost staveb. Ve všech fázích návrhu, realizace a uţívání staveb 

je významná i úloha státního poţárního dozoru. Činnost pracovníků státního poţárního 

dozoru není v praxi jen čistě kontrolní, často přechází v činnost poradenskou [17]. 

3.3 Poţární odolnost stavebních konstrukcí 

Poţární odolnost stavebních konstrukcí je jedním z pěti pilířů poţární bezpečnosti 

staveb a pilířem nejbliţším tématu této diplomové práce. Proto je zde podrobněji vysvětlen. 

Normové poţadavky zahrnují celou problematiku poţární bezpečnosti stavebních 

objektů a jejich realizace zasahuje do celého stavebního díla. Kromě poţárního rizika se na 

návrhu poţárních opatření podílí i poţární odolnost stavebních konstrukcí. Poţární odolnost 

nosných a dělících prvků můţe být v rámci prováděných zkoušek určena pomocí rozdílného 

mechanického působení [24].  

Poţární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou stavební konstrukce 

schopny odolávat účinkům poţáru, a je charakterizována mezními stavy (nosnost, celistvost, 

izolační schopnost) [23]. 

Podle ČSN 13502 - 2 byly zavedeny poţární scénáře, stanovující pro pouţitý prvek 

jednu či více úrovní tepelného namáhání (tj. velikost zkušebního zatíţení v poměru 
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k únosnosti prvku při normální teplotě). Jednotlivým scénářům odpovídají rozdílné teplotní 

křivky (viz Obr. 2), podle kterých se řídí teplota ve zkušební peci během zkoušky (závislost 

teploty na čase). Teplotní křivky jsou definované ve zkušebních normách příslušnými 

rovnicemi [24, 31].  

Nejčastěji jsou pouţívány tyto teplotní křivky [24, 31]:  

 normová teplotní křivka (představuje teplotu v poţárním úseku při úplně 

rozvinutém poţáru), 

 uhlovodíková teplotní křivka (představuje teplotu poţáru hořlavých kapalin), 

 teplotní křivka pomalého ohřevu (představuje poţár ţhnutím), 

 teplotní křivka venkovního poţáru (představuje zatíţení obvodové stěny od 

vzdáleného poţáru v otevřeném prostoru), 

 teplotní křivka pro přirozený poţár (představuje tepelné zatíţení podhledových 

konstrukcí s přímým plamenem a vysokým podílem proudění na tepelném toku) 

 konstantní tepelné zatíţení (pro zkoušky probíhající při konstantních teplotách 

20, 200, 500 nebo 1000 °C).  

Návrh stavebních konstrukcí na účinky poţáru se opírá o experimentální metody, 

výsledky zkoušek provedených v autorizované zkušebně, jednoduché výpočtové metody 

(aplikovatelné na jednotlivé prvky) nebo zpřesněné výpočtové metody. 

 

 

Obr. 2 Teplotní zkušební křivky [31] 

l - normová, 2 - uhlovodíková, 3 - vnějšího požáru, 4 - pomalého zahřívání 
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4 SILNIČNÍ TUNELY 

Silniční tunel je liniový podzemní objekt, kterým prochází pozemní komunikace 

(silnice, dálnice nebo místní komunikace), umoţňující plynulou a bezpečnou jízdu vozidel 

podcházením horských masivů, vodních překáţek, osídlených oblastí, kulturně - historicky či 

ekologicky cenných území apod.; vyznačuje se uzavřeným příčným profilem. Rozdělení je 

moţné podle více kritérií. Můţe být následující [19]: 

Podle způsobu výstavby: 

 raţené, 

 hloubené, 

 budované zvláštními způsoby výstavby. 

Podle délky: 

 krátké – délky 100 m aţ 300 m (podle posledního čtení návrhu aktualizace 

ČSN 73 7507 budou krátké tunely pro délky 100 - 500 m), 

 střední – délky 300 m aţ 1000 m, (podle posledního čtení návrhu aktualizace 

ČSN 73 7507 budou střední tunely pro délky 500 - 1000 m), 

 dlouhé – délky přes 1000 m.  

Podle druhu provozu na jednosměrné nebo obousměrné. 

Podle způsobu překonání překáţky pozemní komunikace: 

 terénním převýšením (překáţkou) v trase komunikace, 

 pod vodní překáţkou,  

 pod jinými dopravními systémy, 

 pod zastavěným územím, 

 pod územím chráněné krajiny. 

4.1 Konstrukce silničního tunelu 

V současné době jsou prakticky všechny dopravní tunely v České republice raţeny 

konvenčními tunelovacími metodami. Stabilitu výrubu zajišťuje primární a sekundární 

(definitivní) ostění (viz obr. 3).  

Primární ostění tvoří nejčastěji vrstva stříkaného betonu vyztuţená sítěmi a rámy, nebo 

jen drátkobetonem. Úloha primárního ostění spočívá především v zajištění stability výrubu do 

okamţiku provádění definitivního ostění. Přístup ke spolupůsobení obou ostění, ţivotnosti 

jednotlivých prvků primárního ostění i systému ostění-hornina jako celku má zásadní vliv na 

dimenzování definitivního ostění a tím i na výši investičních nákladů [33].  
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Více tepelně namáháno je sekundární neboli definitivní ostění. Poţadavky na 

definitivní ostění tunelu přímo souvisí s jeho funkcí, geotechnickými poměry v trase díla, 

tvarem výrubu, způsobem zajištění nepropustnosti vody [34] apod. 

Obr. 3 Příčný průřez tunelem [21] 

Stavebním materiálem podzemních staveb je beton, obecně se vyuţívá ve třech 

základních formách: 

 Monolitický beton 

 Stříkaný beton 

 Prefabrikovaný beton 

Ve všech třech případech jsou betonové konstrukce uvaţovány buď z prostého 

(nevyztuţeného) betonu nebo ţelezobetonové (armované). Pro definitivní ostění se pouţívá 

především monolitický beton [30]. 

Vliv vysoké teploty na betonové ostění můţe vést k poškození následujícími jevy [5]: 

 Drolení - je proces značně ovlivněn gradientem teploty, vlhkostí betonu a 

přítomností pórů. Od 100 °C vzniká z vody vodní pára, která má 1700 krát 

vyšší objem neţ voda, proto její rozpínání způsobí odprýsknutí (dále 

označováno jako drolení) betonu. 

 Při vyšších teplotách (400 - 600 °C) dochází k chemickým transformacím při 

přítomnosti různých minerálů v betonové směsi. Výsledkem je vznik vody 

nebo plynu. Zvýšením objemu zahříváním znova dochází k drolení betonu. 

 Teplota v souvislosti s omezeným vnitřním napětím můţe vézt také k drolení 

betonu. 
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 Výztuţe, které se nacházejí pár centimetrů pod povrchem, jsou vystaveny výše 

popsanému drolení a ztrácejí na únosnosti i v důsledku vysokých teplot. Aby 

nebyla ovlivněna stabilita oceli, měla by být teplota na povrchu menší jak 

300 °C 

Pokud dojde k výše popsaným jevům, škoda na ostění můţe být vysoká, ale především 

tyto jevy ohroţují ţivot osob. Při určitých poţárech dochází k drolení jiţ po pěti minutách, 

kdy je vysoký gradient teploty, a obvykle drolení probíhá během prvních 20 minut od počátku 

poţáru. Kdyţ teploty začnou klesat (fáze ochlazování), lze předpokládat další uvolnění a pád 

části konstrukce. Tyto drolení ohroţují nejen evakuované osoby, ale také záchranné týmy a 

osoby provádějící rekonstrukci [5].  

4.2 Právní a technické předpisy pro silniční tunely 

Vzhledem ke zvyšování počtu dopravních prostředků a hustoty dopravy je nutné 

vytvářet nové komunikace. Při realizování těchto nových silničních staveb se v poslední době 

zvýšil podíl tunelů přinášejících nová rizika. K prevenci těchto rizik a také v důsledku 

smrtelných poţárů (nejváţnější poţáry v letech 1999 aţ 2010 jsou uvedeny v příloze č. 8) 

vznikly právní technické předpisy pro tunely, které jsou postupně zdokonalovány.  

Nejsilnějším právním předpisem v ČR je zákon, potom následuje jeho prováděcí 

předpis, technická norma a nakonec, v případě tunelů, jsou to technické podmínky 

Ministerstva dopravy, které stanovují podrobnější popis řešení dané problematiky neţ 

technická norma, ale je normě hierarchicky podřízená. Nad právo České republiky jsou 

nadřazená práva Evropských společenství. 

4.2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES 

Nejednotnost a vysoké rozdíly při zajištění bezpečnosti v tunelech jednotlivých zemí 

vedla Evropský parlament a Radu Evropské unie k vydání směrnice 2004/54/ES o 

minimálních bezpečnostních poţadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Vztahuje se na 

všechny tunely transevropské silniční sítě delších neţ 500 m (článek 1 odstavec 2.). Také má 

zajistit vyšší bezpečnost a stanovuje nová organizační zabezpečení. 

Směrnice udává podmínky a poţadavky pro tunely delší neţ 500 metrů, protoţe u 

tunelů kratších můţe člověk obvykle uniknout během 5 aţ 10 minut. V této době je horký 

kouř, produkt hoření, přirozeně rozvrstven pod stropem tunelu, coţ usnadňuje únik prchajícím 

osobám. Směrnice dokonce vysloveně uvádí, ţe tunely do této délky nemusí být vybavovány 

mechanickým ventilačním systémem [29]. 



 11 

I kdyţ je směrnice právně nadřazena národním zákonům, uvádí, ţe členské státy 

Evropské unie budou vyzvány k vypracování vnitrostátních předpisů směřujících k dosaţení 

vyšší úrovně bezpečnosti v tunelech. Zároveň budou vyzvány, aby zavedly srovnatelnou 

úroveň zabezpečení i v tunelech, na které se směrnice nevztahuje. ČR Směrnici 

implementovala jako Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních poţadavcích na tunely 

pozemních komunikací delší neţ 500 m. 

4.2.2 Nařízení vlády č. 264/2009 

Nařízení vlády č. 264/2009 o bezpečnostních poţadavcích na tunely pozemních 

komunikací delších neţ 500 m zpracovává příslušné předpisy evropského společenství a 

upravuje náleţitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, bezpečnostní poţadavky na 

tento tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení činností pověřené 

osoby při koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a poţadavky na její 

odbornou kvalifikaci a praxi [18]. 

Nařízení vlády je prováděcím předpisem a tím se stává závazným pro všechny osoby. 

Mimo jiné uvádí v §3, ţe tunel musí splňovat bezpečnostní poţadavky uvedené v technické 

normě ČSN 73 7507 o projektování tunelů pozemních komunikací nebo můţe být pouţito 

odlišného postupu, kdy musí být připojeno stanovisko autorizovaného inţenýra prokazující, 

ţe nesplněním normy u konkrétního opatření nedojde k ohroţení bezpečnosti provozu tunelu 

[18]. 

4.2.3 ČSN 73 7505 

Norma ČSN 73 7505 o projektování tunelů pozemních komunikací je základní 

normou pro projektování tunelů. Vznikla jiţ v devadesátých letech dvacátého století a 

postupně se aktualizuje. V její poslední aktualizaci je reflektována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/54/ES. V současné době je další aktualizace v návrhovém procesu, 

avšak k datu odevzdání diplomové práce nebyla schválena. 

Tato norma platí pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově 

navrhovaných tunelů a silnic, dálnic a místních komunikací. Pro projektování rekonstrukcí a 

nového technického vybavení stávajících tunelů platí ustanovení této normy v maximálně 

vyuţitelném rozsahu. Tato norma platí v přiměřené míře i pro projektování výstavby, 

rekonstrukcí a technického vybavení galerií, protihlukových tunelů a technického vybavení 

podjezdů pozemních komunikací [19]. 
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4.2.4 Technické podmínky 

 

TP 98 - technologické vybavení tunelů pozemních komunikací 

Technické podmínky Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací (dále TP) 

stanovují zásady pro návrh a realizaci technologického vybavení tunelu pozemní komunikace. 

Kromě dělení technologického vybavení tunelu na jednotlivé systémy, uvádí metodiky 

výpočtu u souborů, které lze exaktně počítat. U ostatních souborů jsou stanoveny základní 

technické poţadavky a funkční principy. TP jsou základem pro systémově sjednocenou 

technologii tunelů v České republice [22].  

Technické podmínky TP98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací 

byly poprvé vydány v roce 1997, aktualizovány v roce 2003 a poslední změna pochází z roku 

2010. 

Změna TP 98 z roku 2010 souvisí s optimalizaci vybavení a zvýšení bezpečnosti v 

tunelech pozemních komunikací a reflektují se v ní poţadavky Evropského parlamentu a 

Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních poţadavcích na 

tunely v transevropské silniční sítí [22]. 

 ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací se na tyto TP odvolává s 

tím, ţe TP řeší technologické a technické vybavení tunelu více v detailu a jsou tedy nutným 

doplňkem ČSN 73 7507 [22]. 

 

TP 229 - Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací 

 Technické podmínky Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací dávají přehled o 

celém procesu a metodách analýzy rizik doporučených pro přezkoumávání bezpečnosti tunelů 

pozemních komunikací. Řízení rizik je trvalý proces, který mapuje celou dobu provozování 

tunelu [27]. 

Tyto TP umoţní v několika krocích posuzovat stavební i technologické vybavení 

tunelu z hlediska bezpečnosti. Jsou základem pro systémové sjednocené hodnocení míry 

rizika a bezpečnosti tunelových staveb v ČR. Cílem těchto podmínek je stanovení 

principiálních zásad pro posuzování míry bezpečnosti tunelového systému pro dopravní 

veřejnost. Vhodnou volbou pouţitých prvků a zařízení se do jisté míry eliminuje vznik 

dopravních událostí nebo se alespoň sniţují jejich následky, coţ se samozřejmě projeví i na 

sníţení ekologických dopadů a úsporu nákladů na likvidaci následků [27]. 
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TP 154 - Provoz, správa a údrţba tunelů pozemních komunikací 

Technické podmínky Provoz, správa a údrţba tunelů pozemních komunikací, udávají 

provádění funkčních zkoušek poţárně bezpečnostních zařízení a dalších technologií před 

uvedením samotného tunelu do provozu. Významným prvkem těchto zkoušek je také zkouška 

působení reálného poţáru o definovaném celkovém tepelném toku, jeţ v praxi prověří 

funkčnost poţárně bezpečnostních prvků v tunelu. Zjištěné výsledky takovéto zkoušky pak 

mohou poukázat na nedostatky v technickém vybavení i způsobu zajištění bezpečnosti tunelu 

jako celku [21]. 

4.3 Bezpečnost v tunelech - přehled 

 Po nedávných tragických mimořádných událostech
1
 se poţadavky na bezpečnost 

tunelu sjednotily a neustále se vyvíjí. Snahou je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 

v tunelech pro jejich uţivatele a minimalizovat ztráty na ţivotech při úměrných nákladech. 

Tato kapitola uvádí základní přehled o tématu bezpečnosti v tunelech. 

Z hlediska poţární bezpečnosti jsou tunely střední a dlouhé brány jako prostory s 

vyšším poţárním nebezpečím. Zároveň můţeme tunely rozdělit do skupin (kategorií), které 

definuje obr. 4. Toto rozdělení platí podle TP 98, ale v ČSN 73 7507 je stále neaktualizované 

rozdělení do tří kategorií (TA, TB, TC). Připravovaná změna normy má shodné rozdělení 

s technickými podmínkami a to do kategorií TA, TB, TC, TD, TC - H, TD - H. Nové 

kategorie byly vytvořeny pro podrobnější rozdělení krátkých tunelů. Vybavení tunelů 

technickými prostředky pro jednotlivé kategorie je uvedeno v příloze č. 5. Novým rozdělením 

se mění způsob počítání intenzity dopravy, kdy počet vozidel za den se nevztahuje na celou 

tunelovou troubu tak, jak je uvedeno v ČSN 73 7507, ale přepočítává se na jeden jízdní pruh 

(uvedeno v návrhu připravované normy a v technických podmínkách) [19, 22]. 

 Další důleţitou oblastí jsou bezpečnostní stavební úpravy, které závisí zejména na 

délce a příčném uspořádání tunelu, intenzitě dopravy, skladbě dopravy, způsobu dozoru a 

řízení provozu [19]. Jejich základní přehled je uveden pro jednotlivé typy tunelů v příloze č. 4. 

Nedílnou součásti tunelu je návrh větrání, které zajišťuje jak odvod spalin výfukových 

plynů, tak odvádění zplodin hoření. Můţe být zajištěno přirozeným způsobem nebo nuceným 

                                                 

1
 Tragickými nehodami nejsou myšleny pouze poţáry, můţe se jednat i o nehody s následky na lidský ţivot. 

Příkladem je nedávná nehoda autobusu ze dne 13. 3. 2012 ve švýcarském tunelu poblíţ města Sierre, kdy 

zemřelo 28 osob, převáţně dětí. Na základě této události budou zřejmě vytvořeny nové bezpečnostní prvky 

v tunelech. 
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větráním. Jeho funkcí je zajistit vhodné prostředí pro pohyb osob v tunelu a v případě poţáru 

vhodné prostředí pro evakuaci osob a provádění záchranných prací. Při navrhování větrání se 

musí vycházet z působení moţného protivětru na obou portálech (údaje z větrné růţice), z 

délky tunelu a také z intenzity a charakteru dopravy (projíţdějící auta jedním směrem 

způsobují proudění vzduchu) [22]. Odvod kouře je řešen v podstatě dvěma způsoby – příčně a 

podélně. 

 

Obr. 4 Kategorizace tunelů v logaritmických souřadnicích [22] 

Podélný způsob reprezentuje systém větrání, kdy je pomocí vzduchotechnického 

zařízení (proudové ventilátory pod stropem tunelu) kouř vytlačen ve směru jízdy výjezdovým 

portálem ven. Rychlost proudění vzduchu je dimenzována na určitý scénář vyjádřený 

rychlostí uvolňování tepla (podle [22] se navrhuje poţár pro hodnoty 20, 30 nebo 50 MW). 

Obecně je známo, ţe při rychlostech vyšších, neţ je rychlost kritická (hodnoty kritické 

rychlosti jsou uvedeny v tab. 1), se kouř šíří pouze ve směru proudění. Při niţších rychlostech, 

okolo 1 m/s, se kouř šíří oběma směry - tedy i nad zablokovaná vozidla před poţárem [32].  

Tab. 1 Stanovení kritické rychlosti podélného proudění v tunelu [22] 

Kritická rychlost podélného proudění v tunelu vkrit [m/s] 

Podélný sklon tunelové 

trouby [%] 

Rychlost uvolňování tepla [MW] 

30 MW 50 MW 

do 2 2,4 2,7 

2 - 3 2,6 2,9 

nad 3 2,8 3,1 
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V případě dlouhých tunelů nebo městských tunelů, kdy mohou být při poţáru vozidla 

na obou stranách poţáru (obousměrný provoz, časté stavy kongescí), je kouř odváděn z tunelu 

příčně, aby byla oblast v tunelu zasaţená kouřem co nejmenší. U podélného větrání je 

zakouřený prostor vţdy od místa poţáru aţ k portálu. U tunelů s odvodním kanálem je kouř 

odváděn z tunelu několika stavebními otvory ve stropě, osazenými uzavíratelnými klapkami. 

Vzduchotechnický kanál bývá většinou pod stropem tunelu nebo pod vozovkou (viz obr. 5) 

[32]. 

 

Obr. 5 Různé způsoby příčného větrání [26, 14] 

Vybrané části z oddílu navrhování tunelové stavby z hlediska poţární bezpečnosti jsou 

uvedeny v kapitole 0. 

Podrobnější specifikací bezpečnosti v tunelech se zabývají právní a technické předpisy 

pro tunely platné pro ČR uvedené v předchozí kapitole. Porovnáním platné normy pro 

navrhování tunelů a její zatím nevydanou aktualizací lze říci, ţe připravovaná aktualizace je 

v některých případech mírnější, coţ můţe být způsobeno příliš vysokými nároky současné 

normy, která je místy přísnější neţ poţaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/54/ES, nebo současnou finanční krizí a hledání úspornějších řešení.  

Na bezpečnost v tunelech má vliv i průjezdní profil a jeho geometrie. Obecně lze říci, 

ţe menší plocha průjezdního profilu má za následek vyšší tepelné namáhání při poţáru. 

Rozměry a rozdělení do jednotlivých šířkových kategorií určuje norma [19]. 

4.4 Příčiny poţárů v silničních tunelech 

Počet poţárů v ČR není například oproti alpským státům nijak vysoký. Dáno je to 

počtem kilometrů tunelových staveb, kterými tyto státy výrazně převyšují ČR. Ovšem 

s přibývajícími tunelovými stavbami v ČR lze očekávat i navyšování počtu poţárů. Informace 

týkající se příčin poţárů v tunelech jsou čerpány ze zahraniční literatury. 
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Kolize dopravních prostředků nejsou nejčastějšími příčinami poţáru, ačkoliv jimi byla 

způsobena většina velkých poţárů. Nejčastěji jsou tyto kolize následkem nepozornosti řidiče. 

Vysoké mnoţství poţárů v tunelu jsou způsobeny dopravními prostředky, nikoliv vybavením 

tunelu nebo udrţovacími prácemi [9, 11]. Z tohoto hlediska je sloţité najít přesné poţární 

zatíţení pro danou tunelovou troubu, neboť se v kaţdém okamţiku mění. Poţáry vozidel jsou 

způsobeny především [11]: 

 elektrickými závadami (nejčastější pro lehká vozidla např. automobily), 

 přehřátím brzd (nejčastější pro těţká vozidla - podle francouzských statistik 

způsobily 60 % aţ 70 % poţárů nákladních vozidel), 

 dalšími vadami, které vedou ke vznícení vozidla. 

Méně časté příčiny poţárů jsou: 

 nehody, 

 technické závady (samovznícení) tunelového vybavení, 

 udrţovací práce v tunelu. 

Poţáry v silničních tunelech byly vyhodnoceny organizací STUVA s následujícími 

výsledky. 62 % poţárů bylo vyvoláno technickými závadami a 32 % bylo způsobeno nárazem 

zezadu. Tyto výsledky potvrzují hodnoty PIARC sbírané v posledních 40 letech. Organizace 

STUVA provedla vyhodnocení z 29 poţárů a PIARC z 33 poţárů, a proto nastaly mírné 

odchylky v údajích. Všechny údaje jsou znázorněny na následujícím obrázku [2]. 

 

Obr. 6 Graf příčin požárů vyhodnocený organizací STUVA a PIARC [2] 

Pokud chceme porovnat frekvenci poţárů v jednotlivých tunelech, musíme vzít 

v úvahu délku tunelu, hustotu provozu, omezení rychlosti a sklon tunelu [11]. 
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5 EXPERIMENTY V TUNELECH 

Poznatky získané z praktických zkušeností a experimentů byly odjakţiva spjaty 

s poţárním inţenýrstvím. Poţární zkoušky se provádí od malorozměrových aţ po 

velkorozměrové. Reálným poměrům uvnitř hořícího prostoru se nejvíce blíţí průběh 

velkorozměrových zkoušek, avšak jejich nevýhodou je prostorová, časová a finanční 

náročnost [23]. 

V ČR byly v tunelech provedeny pouze experimenty simulující poţár auta. Tyto 

experimenty mají malou vypovídající informaci o tom, jak chránit ostění tunelů před účinky 

poţáru. Při simulaci poţáru auta nebyla dosaţena teplota, která by ohrozila konstrukci tunelu. 

Proto jsou vyvozeny závěry zejména ze zahraničních experimentů.  

5.1 Experimenty v ČR 

5.1.1 Mrázovka 

Ve dnech 13. aţ 15. srpna 2004 byly provedeny v tunelu Mrázovka poţární zkoušky 

chladným a zejména horkým kouřem. U všech zkoušek byl simulován poţár osobního vozidla, 

coţ zhruba odpovídá tepelnému výkonu 2,5 – 5 MW. Pro vývin tepla bylo pouţito 40 l 

benzínu a pro zviditelnění (kouřem) teplotního pole a jeho šíření bylo pouţito 10 l nafty. Tato 

směs byla zapálena v plechové vaně, jejíţ plocha byla zvolena 2 m
2
. Vana byla umístěna v 

ose profilu ve výšce cca 1,5 m nad vozovkou. 

Před zapálením ohně byl pomocí proudových ventilátorů uvnitř tunelu vytvořen stav 

podobný podmínkám za běţného provozu, kdy rychlost proudění dosahuje v průměru 2 a více 

m.s
-1

 [26]. 

Při prvních dvou modelových zkouškách, které probíhaly v raţené části východního 

tunelu (viz obr. 7), byly teploty snímány pomocí šesti termočlánků. Termočlánky byly 

umístněny ve vzdálenosti 50 m a 30 m od zkušebního tácu ve výškách 7 m (T1, T6), 4,5 m 

(T2, T5) a 2,5 m (T3, T4). Hustota tepelného toku byla snímána ve vzdálenosti 30 m 

v přímém směru od zkušebního tácu na pravém chodníku ve směru proudění vzduchu. 

Průměrná rychlost proudění vzduchu v tunelu byla cca 2m/s. Teplota ovzduší před zahájením 

zkoušek se pohybovala okolo 20 °C. 

Třetí a čtvrtá modelová zkouška probíhala v hloubené části východního tunelu. Zde 

byla teplota snímána pomocí osmnácti termočlánkových sond, které byly umístněny ve 

vzdálenostech (- 22,5 m, - 2,5 m, 2,5 m, 7,5 m, 12,5 m a 22,5 m) od zkušebního tácu ve 

výškách 5,5 m (T6, T9, T12, T15, T18, T21), 4 m (T5, T8, T11, T14, T17, T20) a 2,5 m (T4, 
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T7, T10, T13, T16, T19). Hustota tepelného toku byla snímána ve vzdálenosti 3 m v přímém 

směru od zkušebního tácu na levém chodníku ve směru proudění vzduchu. Průměrná rychlost 

proudění vzduchu v tunelu byla opět cca 2m/s. Teplota ovzduší před zahájením zkoušek byla 

cca 19 °C [28]. 

Naměřené teploty nejsou uvedeny kvůli velmi nízkým hodnotám. Účelem poţární 

zkoušky bylo ověření navrţeného systému větrání a rychlosti detekce EPS. Tato zkouška se 

nezabývá tepelným namáháním ostění v takovém rozsahu, aby se z ní dali vyvodit závěry pro 

poţární ochranu ostění. 

 

Obr. 7 Schéma požárních zkoušek v tunelu Mrázovka (ohnisko vlevo – hloubený dvoupruh – 

velikost profilu 56 m
2
, ohnisko vpravo – ražený třípruh – velikost profilu 93 m

2
)[26]  

5.1.2 Valík 

Tunel Valík je hlavním objektem obchvatu města Plzně, který je částí dálnice D5 

Praha – Rozvadov. Tunel Valík je dálniční tunel se dvěma tunelovými troubami. Kaţdá 

trouba má dva jízdní pruhy šířky 3,25 m. Délka tunelu je 390 m (jiţní tunelová trouba 380 m), 

šířka vozovky mezi obrubníky je 11,5 m. Příčný sklon dopravního pásu je jednostranný 2,5%, 

niveleta má podélný sklon 4%. Poloměr směrového oblouku je 2280 m.  

Tunel Valík je navrţen jako dvojice tunelových trub stýkajících se ve středovém 

ţelezobetonovém pilíři (viz obr. 8). Toto řešení výrazně sniţuje šířku tunelového komplexu a 

přináší významnou úsporu v celkovém rozsahu trvalých záborů pozemku, zejména v oblasti 

obou příportálových zářezů.  
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Výška průjezdného profilu nad vozovkou je 4,8 m, resp. 5,2 m (+0,15 m) v pravém 

jízdním pruhu. Tunel má světlou šířku 14 m a vrchol klenby je nad niveletou 8,16 m. Tunely 

jsou z menší části – 30 m, resp. 20 m – stavěny jako hloubené v otevřených stavebních 

jamách s následným přesypáním, v delší části jako raţené – 330 m [21]. 

Obr. 8 Průřez tunelu Valík [21] 

Velkorozměrové zkoušky byly realizovány ve dnech 25. - 26. 5. 2006 v tělese 

silničního tunelu. Experiment, při kterém byly provedeny dvě reálné zkoušky poţárů, byl 

navrţen tak, aby simuloval poţár o tepelném výkonu 5 MW. Poţár osobního automobilu o 

tepelném výkonu 5 MW byl podle návrhu TÚPO simulován hořením 170 litrů 

automobilového benzínu (BA-Speciál) v otevřené nádrţi o ploše 4 m² na 1m vysokém 

podstavci. Při experimentu byly hodnoceny následující parametry poţáru: 

 teplotní pole plynů ve svislé rovině,  

 teplotní pole na ostění tunelu, 

 teplotní pole v bezprostředním okolí plamene, 

 hustota tepelného toku, 

 rychlost šíření a pokles vrstvy kouřových plynů, 

 optická hustota kouře, 

 koncentrace vybraných toxikantů, 

 rychlosti proudění vzduchu, 

 meteorologická situace na portálech tunelu. 
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Obr. 9 Graf naměřených teplot v čase při zkoušce 1 [20] 

Teploty byly snímány v průběhu celé zkoušky pomocí 20 ks termočlánků, které byly 

umístněny ve vzdálenostech (80, 35, 15, 10, 5, 0, -5, -20, -50) m od zkušebního tácu ve 

výškách 2 m (T1, T4, T7 (VŠB), T10 (VŠB), T13, T18, T21, T24), 4 m (T2, T5, T8, T11, T14, 

T16, T19, T22 ,T25) a vrchlík tunelu (T3, T6, T9, T12, T15, T17, T20, T23, T26) v podélné 

ose tunelu. Hustota tepelného toku byla snímána ve vzdálenostech (5, 0, - 5) m. Pozice 

termočlánků a radiometrů jsou patrny z přílohy č. 7 [20]. 

V tunelu Valík proběhly dvě simulace poţáru automobilu. Při první simulaci bylo 

pouţito nuceného proudění vzduchu a při druhé zkoušce přirozené proudění vzduchu. Průběh 

teplot v čase při zkoušce 1 je vyobrazen na obr. 9 a průběh teplot při zkoušce 2 na obr. 10. 

 

Obr. 10 Graf naměřených teplot v čase při zkoušce 1 [20] 
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Pro odhad mnoţství benzínu k simulaci poţáru automobilu v tunelové troubě s 

prouděním vzduchu (2 - 3 m/s) je aplikován empirický vztah ověřený pro poţáry osobních 

automobilů v tunelové troubě podle vzorce v literatuře [7]: 

 Qmax / Qtot = 0.868 MW/GJ (R = 0.840) (1) 

a pro těţké nákladní automobily: 

 Qmax / Qtot = 0.866 MW/GJ (R = 0.910),  (2) 

kde 

 Qmax je maximální hodnota HRR v MW, naměřená při modelových poţárech 

aut v tunelové troubě při nuceném větrání (2 - 3 m/s) 

 Qcelk je celkový energetický obsah hořlavého souboru v GJ 

 0,868  (MW/GJ) je součinitel úměrnosti odvozený z modelových pokusů. pro 

osobní automobily a 0,866 pro těţké nákladní automobily s dobrou shodou 

podle  R. 

V citovaném literárním zdroji jsou uvedeny součinitelé pro malý OA, větší OA, 

náklaďák a cisternu. 

Při porovnání reálných poţárů a zkušebního poţáru bylo při zkušebním poţáru 

dosahováno niţších teplot. Lze se domnívat, ţe vliv má zejména geometrie a dispozice 

energetického zdroje v prostoru. Energetický zdroj v podobě hořlavé kapaliny se z tohoto 

pohledu jeví jako méně vhodný. Vhodnější by bylo dřevo proloţené plastickými hmotami v 

geometrii a dispozici paliva odpovídající reálnému objektu – silničnímu vozidlu [20]. 

 Simulovaný poţár auta neohroţuje konstrukci tunelu, ale při porovnání dvou zkoušek 

je patrné, ţe při nuceném větrání je naměřená teplota menší neţ při přirozeném větrání. 

5.1.3 Komořany 

Podobně jako u tunelu Valík proběhla velkorozměrová poţární zkouška, tak obdobná 

zkouška (tentokrát o výkonu 15 MW) měla téţ proběhnout ještě v částečně vystrojené 

tunelové troubě v praţských Komořanech (stavba 513) u tunelové propojky č. 8. Zkouška 

měla proběhnout po dokončení definitivního ostění a částečném namontování 

vzduchotechniky (ventilátory), která měla být pouze ve spodní části tunelové trouby. Vnitřní 

povrch tunelové trouby měl být obloţen obkladem na délku cca 40 m deskami ORSIL 

tloušťky cca 10 cm. Měly být namontovány provizorně atrapy nosného systému kabelů (rošty), 

svítidel v oblasti poţáru. Tyto konstrukce měly být po poţáru odstraněny a tunel pak měl být 

řádně dovybaven. Následně se měl uskutečnit poţár o přesně stanoveném výkonu 15 MW. 
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Poţár měl být simulován kombinací hořlavé pevné látky (dřevo) a hořlavé kapaliny 

(automobilový benzin). Poţár se měl dvakrát opakovat, jednou s přirozeným prouděním a 

podruhé s nuceným větráním o rychlosti proudění 2 m/s. Cílem zkoušky mělo být prověření 

systému poţární VZT (vzduchotechniky v tunelu a dalšího vybavení v tunelu, získání 

podkladů pro dokumentaci zdolávání poţáru atd. včetně komplexní provozní dokumentace 

[25]. 

Bohuţel z finančních důvodů velkorozměrová zkouška na stavbě 513 v praţských 

Komořanech nebyla neuskutečněna. Namodelovaný průběh poţáru je zobrazen na obr. 11. 

Ostění bylo zkoušeno laboratorně ve zkušebně PAVUS, a.s. ve Veselí nad Moravou 

podle různých teplotních křivek. Vzorek ostění byl nejdříve ponechán po určitou dobu 

v tunelu a poté transportován do zkušebny nákladním automobilem. Zkouška byla provedena 

pro firmu Skanska a.s. za účasti dalších subjektů. 

 

Obr. 11 Namodelovaný průběh požáru v tunelu Komořany [25] 

5.2 Experimenty v Evropě 

V zahraničí bylo provedeno poměrně velké mnoţství experimentů v tunelech. Jejich 

přehled je uveden v příloze č. 2. Pro účely této práce jsem vybral ty nejpřínosnější. 

5.2.1 Projekt Eureka - 499 

V projektu Eureka - EU499 byly provedeny velkorozměrové zkoušky v nepouţívaném 

tunelu Repparfjord v Norsku v letech 1990 aţ 1992. Hlavním cílem testů bylo zjistit 

parametry, které mají vliv na ochranu osob při evakuaci a zachování majetku v případě poţáru 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00

T
ep

lo
ta

 (
°C

)

Čas (s)

Smartfire 55m

Smartfire 60m

Smartfire 65m

Smartfire 70m

Smartfire 75m

FDS 55m

FDS 60m

FDS 65m

FDS 70m

FDS 75m



 23 

v podzemních dopravních stavbách. Zvláštní důraz byl kladen na vývoj a rozptýlení kouře 

vzniklého při poţáru vozidla jak osobního, tak nákladního. Výkon poţáru se pohyboval mezi 

5 000 MJ (osobní automobil) a 90 000 MJ (těţká nákladní vozidla) [10, 11]. 

Při jedné zkoušce se jako hořlavá látka pouţila kapalina nazývaná heptan (vzorec - 

C7H16) s výhřevností cca 44,4 MJ/kg a hustotou 680 kg/m
3
 (při 15 °C). Tato hořlavá kapalina 

je velmi podobná benzínu nebo naftě. Průměrná hodnota průřezu tunelu se pohybovala mezi 

30 m
2
 - 35 m

2
 (viz obr. 12). Při srovnání benzínu (nebo motorové nafty) a heptanu musí být 

věnována pozornost dvěma faktorům ovlivňujících vývoj a rozptýlení kouře při poţáru 

silničního vozidla: 

 materiály pouţité na konstrukci vozidel (bez nákladu) jsou nehořlavé 

 počáteční teploty na stěnách tunelu byly při testu relativně nízké, tunelové stěny 

byly vyhloubeny do skály nahrubo a povrch byl velmi drsný, proto bylo uvolněné 

teplo rychle odváděno do skály, která ostění tunelu tvořila. 

Oba faktory zpomalují růst uvolňování tepla a tím i vývoj kouře. Teplota při poţáru je 

niţší ve srovnání s poţárem benzínu nebo nafty, ale na druhou stranu heptan hoří déle. Kromě 

toho teplota kouře rapidně klesá se zvětšující se vzdáleností a po ochlazení klesá kouř k zemi. 

To zapříčinilo, ţe se celý průřez tunelu zaplnil kouřem na rozdíl od ostatních poţárních 

zkoušek, kdy je bez kouře zachována určitá zóna od země (alespoň na určitou dobu). Jedinou 

výjimkou byla zkouška se dřevem. Podmínky během tohoto poţáru byly horší neţ v případě 

pohonných hmot [11].  

 

 

Obr. 12 Místo požáru a průřez tunelu Repparfjord [4] 

Tunelové stěny a strop v bezprostřední blízkosti poţáru (260 m - 345 m) byly 

obloţeny lehkým stříkaným betonem s ocelovou výztuţí. Testovací program obsahoval 20 

velkorozměrových poţárních zkoušek s různými hořlavými látkami. Tyto látky tvořily: 

dřevěné hraničky („DH“) kapalný heptan („KH“), autobus („BUS“), osobní automobil 
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(„OA“), osobní auto z plastu („PA“), lehký nákladní automobil s palivem („LNA“ - dřevo, 

pneumatiky a plast) a těţký nákladní automobil („TNA“). Při testu byly pouţity přístroje na 

měření teploty plynu, rychlosti proudění vzduchu, tepelných toků a sloţení kouře v různých 

vzdálenostech od zdroje poţáru. Tab. 2 shrnuje informace o provedených zkouškách [4].  

Tab. 2 Shrnutí informací o zkoušce v tunelu Repparfjord v rámci projektu Eureka [4] 

Informace o tunelu Poţární zatíţení Parametry testu: Měření: 

Délka: 2,3 km 

Sklon: 1% N-S 

Průřez:  

Obsah = 34 m
2
(± 4 

m
2
) 

Skalnatý oblouk 

s rovným stropem a 

betonovou podlahou 

 

Vlhkost: 80 - 95 % 

Poměr ucpání průřezu: 

DH: 2,4/5,5 = 44% 

KH: 0,3/5,5 = 5% 

OA: 1,45/5,5 = 26% 

BUS: 3,2/5,5 = 58% 

TNA: 4,25/5,5 = 77% 

PA: 2,0/5,5 = 40% 

LNA: 2,4/5,5 = 44% 

 

Okolní podmínky: 

Převládající směr 

větru N - S a S - N 

v zimě a v létě, 

podle uvedeného 

pořadí. 

Rychlost vzduchu 

(m/s): 

DH:     0,3 - 2,2 

KH:    0,6 - 2,5 

OA:    0,3 

BUS:  0,3 

TNA:  3,4 - 6,8 

PA:     0,5 

LNA:  0,5 

Teplota: 355 

teplotních čidel 

v plamenu, na 

stěnách, v průřezu 

1 deskový teploměr 

Tepelné záření: 6 

ţároměrů 

Rychlost proudění: 

76 obousměrných 

sond a anemometrů 

Kouř:  

34 optimetrů a 6 

optických snímačů 

hustoty 

Hmotnostní úbytek: 

Váha 

Pozorování 

průběhu: 

13 videokamer 

 

Eureka testy měřily také maximální teploty na stěnách tunelu (viz obr. 13). Výsledné 

teploty byly následující: 

 Pro osobní automobil aţ 500 °C, v závislosti na typu osobního automobilu 

 Pro autobus nebo malé nákladní vozidlo aţ 800 °C 

 Těţké nákladní vozidlo aţ 1000 °C 

Maximální teploty u osobního automobilu a autobusu byly vyšší, neţ doporučovala 

PIARC v Bruselské zprávě (z roku 1987) a to v důsledku malé plochy průřezu tunelu a nízké 

rychlosti proudění vzduchu. Naměřená teplota těţkého nákladního automobilu byla stejná 

jako dříve PIARC uváděla pro cisternové automobily [11]. 
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Obr. 13 Maximální teploty naměřené na povrchu stěn tunelu [9, 11] 

Na obr. 14 je vyobrazen průběh teplot se stoupající vzdáleností od zdroje poţáru. 

Můţeme z něj vyčíst, ţe ocelová výztuţ je ohroţena i ve vzdálenosti cca 100 m ve směru 

šíření zplodin ohně a cca 30 m proti směru šíření (teplota vyšší neţ 300 °C). Tyto hodnoty se 

liší pro kaţdý tunel, protoţe jsou zde charakteristické podmínky např.: sklon tunelu, způsob 

větrání a rychlost proudění, drsnost povrchu a protipoţární nátěry [11].  

 

Obr. 14 Naměřené teploty v různých vzdálenostech od místa požáru [9, 11] 

Další z měřených hodnot byla rychlost uvolňování tepla (dále jen „HRR“), jejíţ 

maximální hodnoty se pohybovaly v mezích od 4 do 140 MW v závislosti na druhu vozidla.  
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5.2.2 Benelux 

Beneluxské testy byly provedeny v troubě „D“ v druhém Beneluxském tunelu blízko 

Rotterdamu v Nizozemsku. Průřez tunelu je přibliţně obdélníkový o šířce 9,8 m a výšce 5,1 m 

(viz obr 15). V troubě se nachází dva jízdní pruhy s jednosměrným provozem, největší sklon 

je 4,4 % přičemţ nejniţší místo se nachází uprostřed tunelu. Podélné větrání zajišťují 

proudové ventilátory u stropu (schopné vytvořit proudění vzduchu o rychlosti aţ 6 m/s ve 

směru jízdy) a únikové východy jsou umístěny kaţdých 100 m. Zkušební plocha se nachází 

265 m od spodního portálu [6, 10]. 

Strop byl chráněn původním izolačním materiálem a v délce 75 m od místa poţáru 

byla přidána další vrstva izolace na strop, stěny a podlahu. Dále bylo pouţito písku k absorpci 

rozlitého paliva a k ochraně podlahy [10]. 

Experiment zahrnoval 14 testů (schéma jednotlivých testů je uvedeno v příloze č. 1) a 

mezi nimi i testy pouţívání sprinklerů v tunelech. Spriklery byly vybrány takové, aby velikost 

kapek odpovídala následujícím poţadavkům: 

 kapky musí proniknout do hustého kouře 

 zároveň nesmí být kapky „odfouknuty“ pryč tunelovým větráním. 

V testech s větráním do 5 m/s spriklery sníţily teplotu před i za poţárem na bezpečnou úroveň 

[9].  

 

Obr. 15 Ukázka vrstvení kouře a geometrie tunelu v Beneluxu [6] 

Nákladní automobil byl simulován pomocí konstrukce překryté syntetickým plátnem, 

36 ks palet a pneumatikami jako náklad tak, aby bylo dosaţeno rychlosti uvolňování tepla cca 

20 MW. To mělo odpovídat poţáru malého nákladního automobilu (rozměry konstrukce 4,5 
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m x 2,4 m x 2,5 m). Náklad byl iniciován dvěma nádobami benzínu, které byly umístěny ve 

středu nákladového prostoru [4, 10]. 

Jednotlivé druhy testů v Beneluxu, jejich podmínky a naměřené hodnoty jsou shrnuty 

v tab. 3.   

Tab. 3 Podmínky při testech v druhém Beneluxském tunelu [10] 

Test # Hořlavá látka 

Rychlost 

uvolňování 

tepla (MW) 

Rychlost 

proudění 

vzduchu (m/s) 

Větrání Sprinkler 

Test vlivu 

větrání na 

šíření kouře 

1 Kapalina 5 0 – 1 Vypnuto  

2a Kapalina 5 0, potom 6 
Spuštěno se 

zpoţděním 
 

2b Kapalina 5 0 do 6 
Postupné 

zvyšování 
 

3a Kapalina 5 0 – 1 Vypnuto  

3b Kapalina 20 0 ,potom 6 
Spuštěno se 

zpoţděním 
 

4 Kapalina 20 0 do 6 
Postupné 

zvyšování 
 

Efekt 

průtoku 

vzduchu na 

HRR 

5 Osobní automobil 5 0 – 1 Vypnuto  

6 Osobní automobil 5 0 – 1 Vypnuto  

7 Osobní automobil 5 6 Zapnuto  

8 Plátěná plachta, 36 palet, 4 pneu 20 0 – 1 Vypnuto  

9 Plátěná plachta, 36 palet, 4 pneu 20 6 Zapnuto  

10 Plátěná plachta, 36 palet, 4 pneu 20 6 Zapnuto  

Test 

sprinklerů 

11 Dodávka s 18 paletama 10 – 15 1 Zapnuto 
Opoţděná 

aktivace 

12 
Hliníková konstrukce, 36 palet, 

4 pneu 
20 3 Zapnuto 

Okamţitá 

aktivace 

13 
Hliníková konstrukce, 36 palet, 

4 pneu 
20 0 – 1 Vypnuto 

Opoţděná 

aktivace 

14 72 palet, 6 pneu 35 0 – 1 Vypnuto 
Opoţděná 

aktivace 

 

Při testech 9 a 10 je shodně pouţito 36 palet jako paliva a podélné větrání dosahuje 

rychlosti aţ 6 m/s. Výsledky se dají navzájem srovnat podle obr. 16. Tempo růstu je o něco 

vyšší neţ při testu 9, kdy byla ventilace puštěná na plný výkon během celé růstové fáze, 

zatímco v testu 10 byla v prvních minutách puštěna na výkon 50 %. Oba testy poukazují na 

inkubační dobu asi 4 minuty [10]. 

Test 14 zahrnoval náklad asi dvakrát tak větší neţ v testech 9 a 10 téměř bez podélné 

ventilace. Také zahrnoval zkoušku spriklerového systému, který byl podle zprávy aktivován 
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po 22 minutách od začátku měření, tedy v době, kdy poţár téměř dohoříval. Cílem bylo 

prozkoumat účinnost sprinklerů při chlazení cisterny během poţáru (schéma v příloze č. 1). 

Chování poţáru je velmi podobné předchozímu testu, inkubační doba je o něco delší (5 - 6 

min) z důvodu nízkého proudění vzduchu. Průběh nárůstu je velmi podobný předchozímu 

testu (viz obr. 16). Ze srovnání lze říci, ţe kvalitativní chování poţáru palet je konzistentní 

bez ohledu na podmínky proudění vzduchu. Vyšší proudění vzduchu můţe způsobit rychlejší 

nárůst [6, 10].  

 

Obr. 16 Závislost rychlosti uvolňování tepla na čase ve vybraných testech [10] 

V testu 11 bylo pouţito 18 palet jako paliva, slabá podélná ventilace a pozdní aktivace 

sprinklerového systému. Tento test je těţké interpretovat. Na rozdíl od ostatních uvedených 

testů je dodávka zapálena pomocí benzínové nádoby umístěné na sedadle řidiče. Avšak 

hodnota HRR je od začátku 2 MW, coţ je zřejmě důsledek chyby v měření. Pokud budeme 

uvaţovat tuto hodnotu jako 0 MW, inkubační doba bude 6 - 7 minut a nárůst uvolňování tepla 

pomalý. Aktivace sprinklerů po 13 minutách zřejmě zabránila, aby rychlost uvolňování tepla 

dosáhla hodnoty vyšší neţ 7 MW. To je poměrně malá hodnota [6, 10]. 

5.2.3 Runehamar 

V roce 2003 byla v Norsku v opuštěném tunelu jménem Runehamar provedena 

velkorozměrová poţární zkouška. 1600 m dlouhý tunel má v průřezu výšku asi 6 m a šířku asi 

9 m. Plocha průřezu tunelu byla sníţena na přibliţných 32 m
2
 z důvodu instalace ocelové 

konstrukce, která nesla protipoţární desky [4, 10]. 

Tato poţární zkouška byla situována 563 m od západního vstupu. Vítr směřoval od 

východního portálu k západnímu [8, 13]. 
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Obr. 17 Vyobrazení hořlavých materiálů použitých při testech v tunelu Runehamar [10] 

Celkem byly provedeny čtyři testy s maketou návěsu nákladního automobilu (10,45 m 

na délku, 2,9 m na šířku a 4,5 m na výšku). Přípravnou fázi jednotlivých testů zobrazuje obr. 

14. Podlaha návěsu byla umístěna 1,1 m nad povrch tunelu. Ve třech testech se pouţily různé 

směsi celulózových a plastových látek a v jednom testu se pouţil skutečný náklad sloţený 

z nábytku a příslušenství. Při všech testech byl poměr mezi celulózou a plastem cca 80 % a 

20 % v uvedeném pořadí a maketu návěsu překrývala polyesterová plachta. Přehled provedení 

jednotlivých testů a naměřené maximální hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 [2, 4, 8]. 

Iniciace nákladu byla provedena pomocí dvou dřevěných kostek namořených 

heptanem umístěných na podlahu makety návěsu mezi palety. Během zapalování se na 

okamţik odstranila plachta, ale ihned po zapálení byla opět vrácena zpět. Ve vzdálenosti 15 m 

od makety byly umístěny další palety, aby se zkoumalo šíření poţáru pomocí radiace a 

konvekce tepla [13]. 

Materiály pouţité při zkouškách byly vybrány tak, aby měl kaţdý test odlišný průběh 

rozvoje poţáru a odlišnou míru uvolňování tepla. Nejvyšší HRR bylo dosaţeno při prvním 

testu a velké mnoţství hořlavého materiálu způsobilo delší expozici vysokým teplotám, které 
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se pohybovaly okolo 1300 °C (viz obr. 18) [13]. Průběh naměřených teplot v různých 

vzdálenostech je uveden v příloze č. 9. Teploty naměřené při testech ukazují, ţe za určitých 

podmínek můţe poţár těţkého nákladního automobilu dosáhnout teplot srovnatelnými s 

poţárem cisterny. 

 

Obr. 18 Průběh teplot v čase pro jednotlivé testy v tunelu Runehamar [13] 

Z obr. 19 lze vyčíst, ţe inkubační doba je cca 4 - 6 minut a čas rozvoje poţáru, tzn. čas 

od počátku rozvoje aţ do dosaţení maximální hodnoty HRR, se pohybuje od 4 do 15 minut. 

Rychlost nárůstu se pohybuje od 15 MW/min do 30 MW/min. Také byly zaznamenány 

účinky proudění vzduchu, kdy v testech 1 a 2 byla pozorována pulzace ohně, která vytvořila 

oscilující rychlost proudění vzduchu na měřící stanici. Naměřená maximální rychlost 

proudění vzduchu se pohybovala mezi 3mi aţ 4mi m/s a minimální rychlost se pohybovala 

mezi 1 aţ 1,5 m/s [10]. 

 

Obr. 19 Průběh rychlosti uvolňování tepla v čase pro jednotlivé testy[10] 
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Je zajímavé porovnat jednotlivé zkušební konfigurace ve zkouškách provedených 

v Runehamaru a v Beneluxu. Postup v testech 8 a 10 v Beneluxu je kvalitativně podobný jako 

u testu 1 v Runehamaru s následujícími rozdíly [10]: 

 Při Runehamarském testu 1 se pouţilo 380 dřevěných palet a 20 plastových palet, 

proto je poţární zatíţení asi 11x větší neţ v Beneluxských testech. 

  Upravený průřez tunelu Runehamar byl výrazně menší. 

5.3 Vyhodnocení testů 

Mnohé skutečné poţáry v tunelech a při experimentech v tunelech poukázaly na velmi 

rychlý vývoj poţáru během prvních 5 aţ 10 minut (někdy i 15 minut). Teplota strmě stoupá a 

do okolí je emitováno teplo a kouř. K flashoveru dochází mezi sedmou a desátou minutou po 

iniciaci poţáru (u poţáru osobního automobilu i dříve). Toto chování se odlišuje od poţárního 

scénáře podle normové teplotní křivky. Proto byly v rámci různých projektů navrhnuty nové 

poţární scénáře zahrnující např. křivku RWS nebo ZTV. Porovnání některých teplotních 

křivek s testem v tunelu Repparfjord je uvedeno na obr. 20. 

 

Obr. 20 Průběh teplot v čase pro jednotlivé druhy vozidel (tunel Repparfjord) [2, 9, 11] 

Podobný gradient teploty na začátku poţáru má i uhlovodíková křivka, která je 

popsána v Eurokódech a v kapitole 6.1.2. 

Průběh poţáru nejlépe kopíruje ZTV křivka. Ta navíc obsahuje i fázi ochlazování, 

která má mírnější pokles teploty neţ byl v testu. Fáze ochlazování je důleţitou součásti při 
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zkoušení poţární odolnosti konstrukce tunelu. Tato skutečnost byla dokázána ve Švýcarsku ve 

zkušebních prostorách, kde se testovaly betonové části tunelového ostění. Zkušební vzorek 

odolal teplotám dosahujících aţ 1600 °C po dobu dvou hodin bez poškození, ale půl hodiny 

po začátku fáze ochlazování se explozivně zhroutil [1]. Při fázi ochlazování dochází po 

určitou dobu k tepelné setrvačnosti (při poklesu teplot v okolí se teploty uvnitř konstrukce 

zvyšují). 

Naopak normová teplotní křivka je při poţáru těţkého nákladního automobilu 

nevyhovující a podle výsledků testů ji lze pouţít jako poţární scénář poţáru osobního 

automobilu. 

Průběh křivky RWS má podobný počáteční teplotní gradient, ale poté stoupá aţ na 

maximální hodnotu 1350 °C, která se můţe zdát pro poţár těţkého nákladního automobilu 

předimenzována, ale jak ukázaly testy v Runehamaru, za určitých podmínek reálná. 

Na základě výsledků programu Eureka, organizace PIARC doporučuje hodnoty pro 

odhad maximální teploty na ostění tunelu [11]: 

 400 °C pro osobní automobily (můţe být vyšší, pokud se plameny dotýkají 

ostění), 

 700 °C pro autobusy a malé nákladní vozy (můţe být vyšší, pokud se plameny 

dotýkají ostění), 

 1000 °C pro těţké nákladní automobily bez nebezpečného nákladu, 

 1200 °C pro cisterny v obecných případech, 

 1400 °C pro velké cisterny bez omezení mnoţství vyteklé kapaliny a bez 

přihlédnutí na kanalizační systém tunelu. 

Ačkoliv je udávaná maximální teplota pro těţká nákladní vozidla 1000 °C, test 

v Runehamaru poukázal na skutečnost, ţe poţár těţkého nákladního vozidla můţe vyvinout 

mnohem vyšší maximální teploty, neţ je uvedeno v doporučeních PIARC. Srovnání 

jednotlivých teplotních křivek s teplotami v tunelu Runehamar je na obr. 21. 
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Obr. 21 Porovnání průběhu teplot v čase při experimentu a některých teplotních křivek [7] 

Vývoj teploty během testu 1, experimentálního poţáru v tunelu Runehamar, kopíruje 

velmi dobře křivku RWS. Test 1 zahrnuje největší mnoţství hořlavého materiálu ze všech čtyř 

provedených testů. I kdyţ bylo pouţito v testu 4 nejmenší mnoţství hořlavého materiálu 

(pouze 3120 kg kartonových krabic a polystyrenu), maximální teplota dosahovala hodnot 

podobných jako v testu 1 s kratší dobou trvání. Uhlovodíková křivka má v počáteční fázi 

stejný teplotní gradient jako při testu 1, ale asi po čtyřech minutách se teplotně ustaluje a 

nedosahuje zdaleka takových teplot jako zmiňovaný test [2]. 

Doba expozice vysokým teplotám měla při experimentech v Runehamaru a 

Repparfjordu stejnou hodnotu a to cca 30 minut. Na jednu stranu je tato doba při většině 

poţárů stejná nebo podobná, na druhou stranu známe poţáry, které trvaly i několik dní (např. 

poţár v tunelu Mont Blanc). Těsně po době expozice vysokým teplotám nastává prudké 

ochlazování [2]. Porovnání experimentů v Runehamaru (nejedná se o test 1, při kterém bylo 

dosaţeno vyšších parametrů, ale o test 2) a v tunelu Repparfjord je uvedeno na obr. 22. 

Porovnání testu 1 v Runehamaru a Eureka testů je uveden na obr. 29 v kapitole 7. 
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Obr. 22 Porovnání průběhu teplot v tunelu Runehamar (test 2) a Repparfjord [7] 

5.3.1 Vliv nuceného větrání na poţár 

 Pomocí nuceného větrání se poţár obohatí o více kyslíku. Některé publikace uvádějí, 

ţe při nuceném větrání můţe dojít k rychlejšímu rozvoji poţáru, ovšem ne vţdy je rozvoj 

poţáru shodný s očekáváním.  

 Poţární zkouška v Beneluxském tunelu ukázala, ţe vývoj poţáru s nucenou ventilací 

při průtoku vzduchu 4 - 6 m/s je dvakrát rychlejší neţ rozvoj poţáru bez větrání. Maximální 

rychlost uvolňování tepla má hodnotu asi 1,5 krát vyšší s nuceným větráním (viz obr. 23). 

Zvýšením průtoku vzduchu dochází ke zvýšení HRR v důsledku vyšší účinnosti přenosu tepla 

z plamenů na povrch paliva [2, 9]. 

 

Obr. 23 Porovnání rychlostí uvolňování tepla v závislosti na rychlosti proudění vzduchu [6] 
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Vyšší proudění vzduchu při nuceném větrání také způsobuje ochlazování konstrukcí a 

okolí poţáru, mimo jiné také kvůli míšení s kouřem a jeho odvětrání do větších vzdáleností. 

Účinnost ochlazování lze ukázat na porovnání dvou zkoušek provedených v tunelu Valík (obr. 

24). 

 

Obr. 24 Porovnání průběhu teplot v čase při zkoušce 1 a zkoušce 2 v tunelu Valík 

Při testu podélného větrání na automobilu, analýza videa poukazuje na skutečnost, ţe 

pokud je poţár iniciován v přední části, větrání brání jeho rozšíření do zadní části. Porovnání 

je uvedeno na obr. 25. Ovšem je nutné počítat i s méně častým poţárem v zadní části vozidla.  

 

 

Obr. 25 Vliv podélného větrání na požár automobilu a jeho šíření [6] 
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5.3.2 Vliv sprinklerů na poţár 

Test v Beneluxském tunelu ukázal, ţe sprinklerový systém značně sniţuje teplotu 

kouře (i vzduchu) a vozidel blízko poţáru. Tím se sniţuje riziko rozšíření poţáru. Teplota 

kouře nedosahuje smrtícího limitu a vznik páry byl zanedbatelný. Avšak viditelnost byla 

podstatně sníţena, čímţ se hůře odhalovaly únikové východy [6]. 

Bez spriklerového systému se poţár šířil z malého nákladního vozidla na sousední 

vozidla stojící v okruhu 10 m [6]. 

Přesto ţádná evropská země nepouţívá sprinklery na základě předpisů. Jen pár tunelů 

v Evropě disponuje sprinterovým zařízením pro speciální účely [11]. Jedním z důvodů, proč 

většina zemí nepouţívá sprinklery v tunelech, je takový, ţe velké mnoţství poţárů se 

rozhořívá v prostoru motoru nebo kabiny a voda z trysek se k plamenům nedostane, dokud 

není poţár otevřený. Sprinklery mohou být pouţity pro ochlazení vozidla, k 

zabránění rozšíření na další vozidla, pro usnadnění hašení poţáru a sekundárně také ochlazují 

povrch tunelové konstrukce. 

Ačkoliv zmíněné argumenty směřují ke kladným závěrům, spriklery nejsou 

doporučeny PIARC z následujících příčin [1, 11]: 

 voda můţe způsobit explozi benzínu a dalších chemických látek pokud není 

přidáno vhodné aditivum, 

 existuje riziko, ţe voda uhasí plameny, ale hořlavé plyny budou neustále unikat 

do prostoru, po čase vytvoří nebezpečnou koncentraci a následně můţe dojít 

k explozi 

 vznik páry při hašení vodou ohroţuje uţivatele tunelu, 

 hasební účinnost je nízká při poţáru uvnitř vozidla, 

 voda ochlazuje kouř a ten následně pokryje celou výšku tunelu, 

 údrţba je nákladná, 

 ruční ovladatelnost sprinklerů je nesnadná, 

 viditelnost v tunelu je sníţena. 

 V důsledku těchto jevů by hašení pomocí sprinklerů nemělo být zahájeno, dokud 

nejsou všechny osoby evakuovány. Po uplynutí doby potřebné k evakuaci je intenzita poţáru 

vysoká a zahájení hašení pomocí sprinklerů by v případě poţáru benzínu mohlo vést 

k explozím. Jedná se o velmi nákladnou aktivní poţární ochranu, která se pouţívá ve 

zvláštních případech [1]. 
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6 POŢÁRNÍ SCÉNÁŘE 

6.1 Přehled poţárních scénářů 

V posledních letech bylo provedeno velké mnoţství experimentů a výzkumných 

projektů na mezinárodních úrovních směřujících k ověření průběhu poţárů, které mohou 

nastat v tunelech a podzemních prostorách. Tento výzkum se konal jak ve skutečných 

tunelech, tak v laboratorních podmínkách. Na základě údajů získaných z těchto testů byla 

vyvinuta řada křivek se závislostí teploty na čase. 

Je třeba poznamenat, ţe při poţárech v tunelech je nebezpečí vyšší, neţ kdyby k 

poţáru došlo pod širým nebem. Při porovnání rychlosti uvolňování tepla (rychlost uvolňování 

tepla je všeobecně povaţována za měřítko závaţnosti poţáru) z testů provedených na různých 

typech vozidel v tunelech a pod širým nebem lze dojít k závěru k závěru, ţe se v tunelu můţe 

hodnota HRR pro určité poţární zatíţení zvýšit aţ čtyřikrát. 

Způsob větrání tunelu můţe mít podstatný vliv na rychlost uvolňování tepla z hořících 

předmětů, a proto by měla být promítnuta do všech návrhů při plánování typu a doby poţární 

ochrany. 

6.1.1 Normová křivka 

Normová teplotní křivka (tzv. celulosového typu) slouţí pro stanovení poţární 

odolnosti stavebních prvků, především v pozemních stavbách. Její průběh je popsán 

v Eurokódech, mezinárodní normou ISO834 a různými národními normami, např.: DIN4102. 

Jak můţeme vidět v následující tabulce, doba trvání poţáru podle normové teplotní 

křivky je aţ 6 hodin. To je více neţ u uhlovodíkové křivky nebo křivky RWS, ale nárůst 

teploty je mnohem pomalejší a způsobuje menší škody na betonových konstrukcích [13]. 

Normovou teplotní křivku vyjadřuje rovnice [23]: 

 Θg = 20 + 345 log10 (8t+1)  (3) 

Tab. 4 Tabulkově vyjádřená závislost normové teplotní křivky [13] 

čas [min] teplota [°C] čas [min] teplota [°C] 

0 20 90 1006 

5 576 120 1049 

10 678 150 1082 

15 738 180 1110 

20 781 210 1133 

30 842 240 1153 

45 902 300 1186 

60 945 360 1214 
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6.1.2 Uhlovodíková křivka a její tunelová modifikace 

Brzy po tom, co se začala pouţívat normová teplotní křivka, bylo zjevné, ţe některé 

materiály, např. benzín, plyn, chemikálie atd., měly výrazně vyšší hodnoty teplot, neţ kdyby 

hořelo například dřevo. Bylo nutné vytvořit novou teplotní křivku, podle které by se zkoušela 

poţární odolnost stavebních konstrukcí a materiálů pouţívaných v petrochemickém průmyslu. 

Proto vznikla uhlovodíková křivka (také označována zkratkou „HC“). Zpočátku byla 

uhlovodíková křivka vyvíjena plynnými a ropnými společnostmi bez porovnávání výsledků, 

proto vznikly drobné rozdíly [13]. Dnes jsou jiţ výsledky sjednocené a uhlovodíková křivka 

má rovnici [23]:  

 Θg = 20 + 1080 (1 - 0,325 e 
- 0,167 t

 - 0,675 e 
- 2,5 t

)  (4) 

Uhlovodíková křivka je aplikována tam, kde můţeme očekávat malé poţáry ropných 

látek, např. nádrţe automobilů, benzínové nebo ropné cisterny a některé chemické cisterny. I 

kdyţ je uhlovodíková křivka zaloţena na určitém předvídatelném průběhu poţáru, poţár 

petrochemických paliv je spjat s jevy jako jsou Pool Fire, Bleve, VCE nebo Jet Fire. 

Uhlovodíková teplotní křivka se liší oproti normové teplotní křivce, kdy teplotní 

nárůst uhlovodíkové křivky je mnohem rychlejší a trvá do třicáté minuty (viz obr. 27). Od 30. 

minuty je teplota téměř konstantní (1100 °C), tvořena téměř vodorovnou čárou. Maximální 

teplota můţe být u uhlovodíkové křivky niţší neţ u normové teplotní křivky. Největším 

rizikem pro konstrukce pouţívané v tunelu je ovšem rychlost nárůstu teploty. 

Kvůli zvýšení bezpečnostních poţadavků zařadila Francie do svých právních předpisů 

modifikovanou teplotní křivku (dále pod zkratkou „HCM“). Ta se nyní pouţívá i v dalších 

zemích pro stanovení poţární odolnosti tunelových konstrukcí. Modifikovaná uhlovodíková 

křivka má podobný teplotní nárůst jako RABT křivka, ale vyšší maximální teplotu dosahující 

1300 °C, jak je zřejmé z Obr. 27 a tab. 5 [13]. 

Vývoj teploty v čase je popsán u HCM rovnicí: 

 

 Θg = 20 + 1280 (1 - 0,325 e 
- 0,167 t

 - 0,675 e 
- 2,5 t

)  (5) 
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Tab. 5 Porovnání vývoje teplot u uhlovodíkové křivky (HC) a modifikované uhlovodíkové 

křivky (HCM) [13] 

čas [min] teplota HC teplota HCM 

3 887 1047 

5 948 1120 

10 1034 1222 

30 1098 1297 

60 1100 1300 

90 1100 1300 

120 + 1100 1300 

6.1.3 RABT - ZTV křivka 

Křivka RABT (někdy označována jen jako ZTV - ING) byla vyvinuta v Německu v 

důsledku řady poţárních zkoušek v tunelech, např. projekt Eureka. U RABT křivky je teplotní 

růst velmi rychlý. Dosahuje aţ 1200 °C během 5 minut, tedy rychleji, neţ uhlovodíková 

křivka, která se stoupá „pouze“ do 1100 °C po 30 minutách. Trvání expozice 1200 °C je kratší 

neţ u ostatních křivek. Teplotní spád (ochlazování) se začíná objevovat ve většině případů 

v 30. minutě. 

RABT křivka můţe být přizpůsobena specifickým poţadavkům. Při testování je vzestup 

teploty velmi rychlý, ale drţí se jen po dobu 30 minut (viz obr. 26). Podobný průběh nárůstu 

teploty lze očekávat při poţáru jednoho kamionu a to i s dobou ochlazování 110 minut. V 

případě potřeby můţe být expozice při 1200 °C prodlouţena na 60 minut nebo více 

v závislosti na hodnocení moţných rizik, ale ochlazování po dobu 110 minut zůstává stejné, 

tak jak je uvedeno na obr. 26. Prodlouţení doby na 60 minut se pouţívá v ţelezničních 

tunelech a v Číně se v silničních tunelech doba prodluţuje dokonce aţ na 120 minut [13]. 

Obr. 26 Průběh německé teplotní křivky RABT (ZTV) [3] 



 40 

Pro betonové povrchy, omítky a obklad deskami je třeba doloţit po celou dobu trvání 

tunelové křivky RABT - ZTV, tedy včetně fáze ochlazování, ţe nedojde k pádu části 

materiálu na dopravní plochy nebo do jiných oblastí vyuţívaných osobami. Pouze tak lze 

vyloučit dodatečné ohroţení evakuovaných osob a záchranného personálu. U jiných 

definovaných poţárů v tunelech, např. HCM, není popsána ţádná fáze ochlazování [12, 13]. 

 

Obr. 27 Teplotní křivky používané v tunelových stavbách [3] 

6.1.4 RWS křivka 

Křivka RWS (přesněji Rijkswaterstaat, odtud zkratka „RWS“) byla vyvinuta 

v Nizozemsku, ministerstvem dopravy. Je zaloţena na nejhorším moţném scénáři a to pokud 

hoří cisterna s ropným produktem (benzín). Při tomto scénáři je očekáván tepelný výkon 300 

MW trvající aţ 120 minut (viz Tab. 6). Teoreticky se uvaţuje poţár celého obsahu cisterny o 

objemu 50 m
3
. V praxi je poţár celého obsahu cisterny málo pravděpodobný, častější jsou 

částečné úniky nebo zachycení hořlavé látky havarijní kanalizací. RWS křivka vychází 

z výsledků malorozměrových testů provedených organizací TNO v Nizozemsku v roce 1979. 

Lze porovnat uhlovodíkovou křivku s křivkou RWS na základě tvrzení, ţe obě 

pouţívají stejné hořlavé materiály se stejným poţárním zatíţením. Rozdíl je v charakteristice 

prostorů, na které by měly být křivky aplikovány. Zatímco uhlovodíková křivka kopíruje 

poţár v otevřeném prostředí, křivka RWS je navrhnuta na uzavřené prostředí charakteristické 

pro tunel. 

Zkoušky poţární odolnosti stavební konstrukce podle křivky RWS musí splňovat 

přísné poţadavky. Při ochraně protipoţárními deskami nesmí být překročena maximální 
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teplota 380 °C na povrchu betonu a maximální teplota 250 °C na ocelové výztuţi. U 

vysokopevnostního betonu je teplota na povrchu omezena na maximum 250 °C [12]. 

Tab. 6 Tabulkově vyjádřená závislost křivky RWS [3] 

čas [min] teplota [°C] čas [min] teplota [°C] 

3 890 60 1350 

5 1140 90 1300 

10 1200 120 1200 

30 1300 120+ 1200 
 

6.2 Poţární scénáře v ČR 

 V ČSN 73 7507 „Projektování tunelů pozemních komunikací“ se uvádí, ţe při 

navrhování tunelů z hlediska poţární bezpečnosti se postupuje obdobně jako podle ČSN 73 

0804 Poţární bezpečnost staveb - Výrobní objekty kromě odlišných poţadavků uvedených 

v první zmiňované normě. Podle připravované aktualizace by se mělo postupovat obdobně 

jako podle ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 

Poţární úseky v silničních tunelech jsou zařazeny z hlediska poţární bezpečnosti do V. 

stupně poţární bezpečnosti (pro krátké tunely) nebo do VII. stupně poţární bezpečnosti (pro 

střední a dlouhé tunely). Tunely vedoucí pod zástavbou nebo pod vodním tokem a delší neţ 

500 m se zatřiďují do VII. stupně poţární bezpečnosti (poţadováno nařízením vlády č. 

264/2009 o bezpečnostních poţadavcích na tunely pozemních komunikací delších neţ 500 m). 

Poţární odolnost stavebních konstrukcí je uvedena v ČSN 73 0804 (z února 2010) 

v tabulce 10. Například pro tunelové nosné konstrukce v VII. stupni poţární bezpečnosti je 

uvedena poţární odolnost R 180 DP1. Pro zkoušení této odolnosti se pouţívá normová 

teplotní křivka, jejíţ teplota je ve 180. minutě rovna 1110 °C (po pozvolném zahřívání).  

Pro dimenzování větrání se navrhuje poţár jednoho nákladního automobilu o výkonu 

20 nebo 30 - 50 MW v závislosti na podílu nákladních vozidel v prognóze intenzity dopravy 

[22]. 

Lze říci, ţe poţární scénář pouţívaný pro tunelové stavební konstrukce je v ČR 

normová teplotní křivka, i kdyţ při poţáru nákladního automobilu v tunelu můţe teplota 

přesáhnout teploty normové teplotní křivky a teplotní gradient tohoto poţáru je mnohem větší 

neţ teplotní gradient normové teplotní křivky. Normová teplotní křivka se aplikuje i pro 

tunely, kterými mohou projíţdět nákladní automobily s nebezpečným nákladem nebo které 

vedou pod zastavěnou oblastí. Hodnoty pro dimenzování větrání jsou sice podobné hodnotám 

pouţívaných v Rakousku, přesto je pro stavební konstrukce v Rakousku pouţita mnohem 

přísnější křivka RWS. 
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6.3 Poţární scénáře v Evropě 

Mezinárodně nejsou sjednoceny poţadavky kritérií pro navrhování poţárů v tunelech 

[2]. Různými asociacemi jsou vydávána pouze jednotlivá doporučení na základě provedených 

poţárních testů a zkoušek. Doporučení poţárních scénářů pro jednotlivé dopravní prostředky 

podle PIARC uvádí příloha č. 6 a podle projektu UPTUN uvádí  následující tabulka. Nejvíce 

tunelů se nachází v zemích v okolí Alp a v severských zemích [2]. 

Tab. 7 Doporučené požární scénáře jako výsledek projektu UPTUN (Ingason) [9] 

HRR [MW] Silniční vozidlo Teplotní křivka 

O
h

ro
ţe

n
í 

ţi
v
o

ta
 

  

5 1 - 2 auta ISO 834 

10 malá dodávka, 2 - 3 auta ISO 834 

20 velká dodávka, autobus, více osobních vozidel ISO 834 

30 autobus, těţké nákladní vozidlo (minimum) ISO 834 

O
h

ro
ţe

n
í 

k
o
n

st
ru

k
cí

 

50 Přeprava hořlavin v nákladním vozidle ISO 834 

70 Těţké nákladní vozidlo s hořlavinami (cca 4 tun) HC 

100 Těţké nákladní vozidlo (průměr) HC 

150 Snadno hořlavé látky, těţké nákl. v. (cca 10 tun) RWS 

200 or 

higher 

Limitováno kyslíkem, benzínová cisterna, více 

těţkých nákladních vozidel 
RWS 

 

Jednotlivé země přistupují k navrhování poţárních scénářů individuálně, nebo se 

inspirují jinými zeměmi. Následující stránky jsou věnovány shrnutí poznatků o navrhování 

poţárních scénářů ve vybraných zemích. Poznatky jsou získány z literatury [2, 10, 13] a 

z emailové korespondence se zástupci firmy Promat International® z mnohých zemí Evropy. 

U některých zemí nebyly zjištěny podrobné podmínky aplikace dané teplotní křivky. 

6.3.1 Slovensko 

Na Slovensku byly vydány TP 04, Protipoţiarna bezpečnosť cestných tunelov, v roce 

2011, v kterých se uvádí nejniţší poţadovaná poţární odolnost stavebních konstrukcí. Tunely 

se dělí do dvou kategorií. Do tunelu II. kategorie zahrnuje předpis [15] takové tunely nebo 

úseky tunelů, které kolapsem nosné konstrukce mohou způsobit kolaps budov nad tunelem 

nebo v jeho bezprostřední blízkosti, popřípadě můţe způsobit škody mimořádného rozsahu, 

například tunel v nestabilním horninovém podkladu pod budovami, vodním tokem nebo pod 

komunikací mimořádného rozsahu. Pro první kategorii je pouţito normové teplotní křivky a 

pro druhou kategorii je pouţito modifikované uhlovodíkové křivky s dobou poţární odolnosti 

stavebních konstrukcí 120 nebo 180 minut v závislosti na podílu přepravy nebezpečných látek. 

Poţární odolnost se určuje pro tunely všech délek. 
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6.3.2 Rakousko 

V Rakousku se pouţívá pro poţární odolnost nosných stavebních konstrukcí tunelu 

křivka RWS s poţadovanou dobou 180 minut. V případě aplikace poţárních desek nesmí 

teplota na „interface“ (vysvětlení viz obr. 28) přesáhnout 350 °C a teplota na ocelovém prutu 

(40 mm od povrchu betonu) nesmí přesáhnout 250 °C. 

Při návrhu větrání se standardně počítá s poţárem o velikosti HRR = 30 MW). 

V případě vyššího rizika podle analýzy a hodnocení rizik se počítá s poţárem o velikosti 50 

MW. 

6.3.3 Německo 

V Německu si na základě vlastního projektu vytvořily křivku RABT - ZTV, která 

musí splňovat následující poţadavky: 

 teplota na ocelové výztuţi nesmí být větší jak 300 °C 

 nesmí vzniknout ţádné škody ohroţující únosnost konstrukce tunelu 

 nejsou přípustné deformace způsobující pokles funkčnosti konstrukce tunelu 

 musí být téměř zachována vodotěsnost 

Velikosti HRR jsou posuzovány podle následující tabulky. 

Tab. 8 Stanovení návrhového požáru pro dimenzování větrání v tunelech v Německu [10] 

Těţké nákladní automobily 

x délka/den a počet trub 
HRR Objem kouře při 300º C 

Do 4,000 30 MW 80 m³ /s 

Nad 4,000 50 MW 120 m³ /s 

Nad 6,000 Provedena analýza rizik a případně se zvýší HRR na 100 MW 

a objem kouře na 200 m³ /s 

6.3.4 Polsko 

V Polsku aplikují pro poţární odolnost nosných stavebních konstrukcí křivku RWS po 

dobu 240 min, coţ je nejvíce ze všech zemí. Příčinou takto velkého poţadavku můţe být 

nízký počet postavených tunelů v poslední době a z toho plynoucí niţší finanční zátěţ.  

6.3.5 Slovinsko 

Nejvíce pouţívanou křivkou je křivka RWS. Protoţe Slovinsko nemá dostatek 

právních předpisů pro silniční tunely, musí pro kaţdý silniční tunel vypracovat poţární 

koncepci. 
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6.3.6 Itálie 

V Itálii pouţívají křivku téměř stejnou jako je křivka RWS. Její specifikace je uvedena 

v normě UNI 11076 “Test for the evaluation of the behavior of protective products applied in 

tunnel,  under fire condition". V určitých případech lze pouţít i uhlovodíkovou křivku. 

Podle daných kritérií jsou rozděleny tunely (při aplikaci protipoţárních desek) do tří 

kategorií (T1, T2 a T3) v závislosti na teplotách na „interface“ mezi protipoţární deskou a 

betonem a na ocelových výztuţích (viz obr. 28) 

 

Obr. 28 Mezní teploty pro kategorii T1 v různých vrstvách konstrukce podle italské normy 

6.3.7 Francie 

Ve Francii vstoupily v platnost nové právní předpisy týkajících se tunelů, které mají za 

úkol především zajistit bezpečnost v tunelech. Důvody pro stanovení poţární odolnosti 

konstrukcí jsou následující: 

 Musí umoţnit evakuaci osob nebo jejich ochranu (na evakuované nesmí 

spadnout ţádný těţký předmět nebo nesmí dojít k zaplavení tunelu během 

doby určené k evakuaci) 

 Zajištění bezpečnosti při záchranných pracích a podpora pro jejich realizaci 

(napájení zajišťuje komunikaci pro záchranné týmy, po uplynutí doby pro 

zásah musí záchranné týmy opustit tunel, i kdyţ není poţár uhašen)  

 Ochrana okolí tunelu (nesmí dojít k zhroucení staveb nebo konstrukcí poblíţ 

tunelu) 

 Ochrana majetku (vyváţení mezi extrémními výdaji pro nadbytečnou poţární 

ochranu a náklady na opravy nebo důsledky narušení provozu po poţáru, 
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zahrnuje i ztráty z mýtného, počítá se s opravami po velkých poţárech, ale 

poškození nesmí být taková, aby byl tunel ztracen) 

Na základě těchto poznatků jsou tunely rozděleny do čtyř kategorií (N0, N1, N2 a N3) 

a po začlenění tunelu do kategorie je stanoven poţadavek na jeho poţární odolnost podle tab. 

9. Podrobnější popis rozdělení do jednotlivých kategorií je uveden v literatuře [2]. 

Tab. 9 Požadavky na požární odolnost ve Francii podle rozdělení do kategorií [2] 

Kategorie odolnosti Průjezdná výška ≤ 3,5 m Průjezdná výška > 3,5 m 

N0 Ţádné riziko postupného kolapsu 

N1 ISO po dobu 60 min ISO po dobu 120 min 

N2 ISO po dobu 60 min HCM po dobu 120 min 

N3 ISO po dobu 60 min 
HCM po dobu 120 min + 

ISO po dobu 240 min 

 

Ve Francii se navrhují pro větrání poţáry o velikosti HRR 30 aţ 200 MW. Velikost 

200 MW je aplikována tam, kde je tunely s podélným větráním povolena přeprava 

nebezpečných látek. 

6.3.8 Nizozemsko 

V Nizozemsku se nachází mnoho podvodních tunelů. K zabránění zaplavení trub 

v případě poţáru musí být splněný následující poţadavky pro konstrukce (tepelné namáhání je 

posuzováno podle křivky RWS): 

 Nesmí ztratit vodotěsnost 

 Nesmí zkolabovat 

 Dvojnásobné testování podle křivky RWS po dobu dvou hodin (+ prodlouţení 

o jednu hodinu) 

 Teplota ≤ 380 °C na „interface“ 

 Teplota ≤ 250 °C na ocelové výztuţi v hloubce 25mm od povrchu betonu 

 Teplota ≤ 60 °C na gumových těsněních 

 Zároveň nesmí docházet k drolení betonu. 

V zásadě jsou všechny silniční tunely jednosměrné a bezpečnostní koncept 

upřednostňuje podélné větrání. Pro větrání je stanovená HRR v rozmezí 100 - 200 MW 

(záleţí na povolení průjezdu cisternám). Všechny tunely na rychlostních komunikacích jsou 

v souladu s RWS standardy.  
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6.3.9 Švédsko 

Ve Švédsku se pouţívá RWS křivka nebo uhlovodíková křivka. Křivka RWS se 

aplikuje v případech, kdy je povolena přeprava nebezpečných látek tunelem pod vodní 

hladinou. V ostatních případech se dimenzuje poţární odolnost stavebních konstrukcí tunelu 

na uhlovodíkovou křivku a to i v případě moţné přepravy nebezpečných látek tunelem. Právě 

v závislosti na druhu nebezpečné látky se stanovuje doba trvání poţáru (nejméně 60 minut a 

nejvíce 180 minut). 

Pro podélné větrání se navrhuje poţár o HRR = 200 MW. 

6.3.10 Norsko 

Norsko patří k zemím s velkým počtem tunelů. Zkoušení se provádí převáţně podle 

RWS křivky. Silniční tunely jsou vybaveny podélným větráním dimenzovaným tak, aby 

proudění vzduchu dosahovalo minimálně 3,5 m/s. Rychlost proudění vzduchu závisí na 

intenzitě dopravy, délce tunelu, sklonu tunelu a velikosti návrhového poţáru, přičemţ jeho 

velikost je určena pomocí následující tabulky. 

Tab. 10 Stanovení velikosti návrhového požáru pro dimenzování větrání v Norsku [10] 

Intenzita dopravy 

(vozidla/den) 
Délka (m) Velikost poţáru (MW) 

0 - 4000 >1000 20 

4000 - 8000 500 to 1000 20 

4000 - 8000 >1000 50 

8000 - 12000 
<1000 

>1000 

50 

100 

12000 - 50000 
<1000 

>1000 

20 

50 

>50000 

<1000 

1000 to 2000 

>2000 

20 

50 

100 

 

Při intenzitě dopravy vyšší neţ 12 000 vozidel/den je povolen pouze jednosměrný 

provoz. 

6.3.11 Švýcarsko 

Podle poskytnutých informací se ve Švýcarsku zkouší poţární odolnost stavebních 

konstrukcí převáţně podle modifikované uhlovodíkové křivky. 
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7 NÁVRH POŢÁRNÍCH SCÉNÁŘŮ 

Z bezpečnostního hlediska by v extrémním případě měl být kaţdý tunel zkoušen 

nejpřísnější tunelovou křivkou. Následkem by bylo vynaloţení nepřiměřených finančních 

prostředků do pasivního zabezpečení (konkrétně protipoţárního zabezpečení tunelového 

ostění a poţárně dělících konstrukcí - mimo poţárních uzávěrů) s minimálním efektem. Proto 

je zapotřebí stanovit kritéria pro rozdělení, která určí, kde se finanční prostředky vynaloţí a 

kde se utrácení stává neefektivním ve vztahu k ochraně ţivotů, majetku případně ţivotního 

prostředí.  

Poţární scénáře jsou zaloţeny na průběhu poţáru jednoho vozidla, který je podle 

výsledků asociace PIARC a STUVA nejpravděpodobnější (viz kapitola 4.4). 

Hodnota délky tunelu v kombinaci s intenzitou dopravy udává přibliţnou 

pravděpodobnost vzniku poţáru. Pravděpodobnost se zvyšuje se zvyšujícími se hodnotami. 

Při zkoumání, jaký dopravní prostředek bude tvořit poţární scénář, se musela stanovit 

počáteční kritéria, jeţ zaručují určitou pravděpodobnost vzniku poţáru.    

Počáteční kritéria jsou následující: 

 Výhledová intenzita dopravy musí být větší neţ 10 000 vozidel za den pro 

jednosměrnou tunelovou troubu nebo větší neţ 4500 vozidel za den pro 

obousměrnou tunelovou troubu a  

 tunel musí mít délku větší neţ 300 m. 

Hodnoty výhledové intenzity dopravy byly stanoveny na základě koeficientů růstu 

dopravy (s výhledem do 30 let), kdy se současná intenzita dopravy vynásobila právě tímto 

koeficientem. Současná intenzita dopravy byla stanovena na základě sčítání dopravy z roku 

2010. Výhledová intenzita 10 000 vozidel za den je rovna cca 6000 vozidel za den pro 

jednosměrnou tunelovou troubu, coţ odpovídá hustotě dopravy na většině úseků rychlostních 

komunikací a dálnicích. Výhledová intenzita 4500 vozidel za den je rovna cca 3000 vozidel 

za den pro obousměrnou tunelovou troubu, coţ odpovídá hustotě dopravy na všech silnicích 

první třídy a vytíţeným silnicím niţší třídy. Pro délku tunelu bylo zvaţováno dvou hodnot a 

to 300 m nebo 500 m. Je nutné provést více velkorozměrových poţárních zkoušek pro 

posouzení vlivu délky tunelu (u tunelů 100 - 500 m) na maximální teplotu a průběh teplot při 

poţáru odpovídajícího poţáru těţkého nákladního automobilu. Délka tunelu 300 m byla 

zvolena přikloněním na stranu bezpečnosti. 

Pro hodnoty niţší neţ jsou hodnoty počátečních kritérií, byl navrhnut poţární scénář 

podle normové teplotní křivky, protoţe v těchto tunelech nemusí po dobu ţivotnosti nastat 
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ţádný poţár. Avšak musí se přihlédnout ke skutečnostem, zda tunel prochází pod vodním 

tokem, jeho poškození můţe způsobit zhroucení důleţitých souvisejících staveb nebo jeho 

uzavřením můţe být způsobena státu velká finanční ztráta (např. při výběru mýtného pro 

průjezd tunelem, které prozatím není v ČR zavedeno). V takovýchto případech je nutné 

zařadit tento tunel do kategorie nejrizikovějších tunelů, jak je uvedeno níţe. 

Rozdělení tunelů do kategorií pro určení poţárních scénářů bylo inspirováno 

zahraničními podmínkami a vnitrostátními předpisy. Toto rozdělení podle jednotlivých 

kritérií můţeme nazvat primárním rozdělením a je zvoleno takto: 

 Nejrizikovější tunely, tzn. tunely, které prochází pod vodním tokem, jeho 

poškození můţe způsobit zhroucení důleţitých souvisejících staveb nebo jeho 

uzavřením můţe být způsobena státu velká finanční ztráta (např. při výběru 

mýtného) 

 Tunely s podílem nákladní automobilů vyšším neţ 15 % 

 Tunely s podílem nákladní automobilů niţším neţ 15 % 

Podíl nákladních automobilů je v současné v celé ČR cca 24 % z celkového počtu 

silničních dopravních prostředků. Podíl nákladních automobilů vyšší neţ 15 % zahrnuje 

důleţité silniční tepny, kdy odklonění dopravy z důvodu uzavření tunelu na delší dobu můţe 

mít za následek nadměrné zatíţení silnic niţší třídy těţkými automobily (a jejich následné 

poškození) nebo zvýšení intenzity provozu v druhé tunelové troubě a vzniku neţádoucích 

kongescí. Tato hodnota je také převzata z české normy [19], kdy se při podílu nákladní 

automobilové dopravy vyšší neţ 15 % musí vyhodnotit dodatečné riziko a zvýší se výhledová 

intenzita provozu. Kategorie nejrizikovějších tunelů ohroţuje ţivot lidí a majetku jak 

zaplavením tunelu pod vodním tokem při jeho poškození, tak například poškozením nebo 

zřícením souvisejících staveb (např. při vedení tunelu městskou zástavbou, pod význačnými 

komunikacemi). Moţnost zakázání transportu nebezpečných látek skrz tunel se uvaţuje pouze 

v případě podílu nákladních automobilů niţším neţ 15 %. 

Pro jednotlivé kategorie jsou zvoleny poţární scénáře uvedené v tab. 11. Návrhy 

poţárních scénářů se nejvíce blíţí švédským poţárním scénářům. 

Tab. 11 Doporučené scénáře podle primárního rozdělení 

Primární rozdělení Dopravní prostředek Doporučený poţární scénář 

Nejrizikovější tunely Cisterna (nejhorší případ) RWS 

PNA > 15 % Nákladní automobil HC 

PNA < 15 % Osobní automobil ISO 
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V nejrizikovějších tunelech se musí zajistit dostatečná poţární odolnost konstrukcí, 

aby nedošlo při poţáru k jejich poškození. Proto je zde zvolena nejhorší moţnost a to poţár 

cisterny, kdy se počítá s moţností, ţe bude hořet celý objem hořlavé kapaliny. Křivkou, která 

tento poţár nejlépe charakterizuje je křivka RWS. 

V tunelech s podílem nákladních automobilů vyšším neţ 15 % se předpokládá poţár 

nákladního automobilu. Jeho průběh je převzat ze zkoušek Eureka, i kdyţ testy v Runehamaru 

ukázali i na vyšší hodnoty maximální teploty (PIARC doporučuje maximální hodnotu na 

konstrukci 1000 °C). Tomuto poţáru nejlépe odpovídá uhlovodíková křivka (HC), přestoţe 

neobsahuje fázi ochlazování. Pokud by měla být vzata v úvahu i fáze ochlazování, mohla by 

se pouţít křivka ZTV. 

V tunelech s podílem nákladních automobilů niţším neţ 15 % se předpokládá poţár 

osobního automobilu. Poţár nákladního automobilu není tak pravděpodobný jako v tunelech 

s podílem nákladní dopravy nad 15 %. Poţáru osobního automobilu nejlépe odpovídá 

normová teplotní křivka (ISO křivka). 

Porovnání uvedených teplotních křivek se zahraničními experimenty popsanými v této 

diplomové práci je uvedeno na obr. 29. Průběhy teplot jednotlivých dopravních prostředků 

přísluší testům Eureka. Experiment v tunelu Runehamar je zastoupen testem č. 1. V něm bylo 

dosaţeno nejvyšších teplot a délky trvání poţáru.  

 

Obr. 29 Porovnání navrhovaných teplotních křivek s experimenty v tunelech 



 50 

7.1 Návrh vlastních poţárních scénářů 

Návrh vlastních poţárních scénářů byl inspirován průběhem parametrické teplotní 

křivky, která svým tvarem nejlépe kopíruje teploty naměřené při poţárních experimentech 

v tunelech, a je v ní zahrnuta i fáze ochlazování (viz obr. 30). Vlastní křivka byla vytvořena 

v souladu s experimenty provedenými v tunelech. 

 

Obr. 30 Parametrická teplotní křivka 

7.1.1 Fáze rozvoje poţáru 

Rovnice fáze rozvoje poţáru byla inspirována podle literatury [7], kde do rovnice 

∆T = 𝑇𝑚𝑎𝑥  1 −  Aie
−Γα iτ

3

𝑖=1

  (6) 

byly dosazené jednotlivé koeficienty (autorem [7] uvedené koeficienty určené tak, aby 

rovnice odpovídala průběhu poţáru v tunelu Runehamar) uvedené ve zmíněné literatuře. 

Upravená a mírně pozměněná výsledná rovnice má tvar: 

 

 Θ = 20 + a 10 (1 - 0,325 e - b 0,1155 t+ 0,204 e - 0,98 t+ 0,472 e - 1,82 t), (7) 

kde Θ je teplota plynů [°C] 

 a je koeficient maximální teploty [-] uvedený v tab. 12  

 b je koeficient gradientu teploty [-]uvedený v tab. 12 

 t je čas [min] 

   

Z této rovnice se vypočítá maximální teplota v čase tmax, který je uveden v tab. 12: 

Θmax = 20 + a 10 (1 - 0,325 e - b 0,1155 tmax + 0,204 e - 0,98 tmax + 0,472 e - 1,82 tmax) (8) 
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7.1.2 Fáze ochlazování 

 Rovnice pro fázi ochlazování byla určena na základě poznatků z matematiky, 

konkrétně analytické geometrie. Nejdříve se určily body A a B v obecných souřadnicích (viz 

obr. 31), potom se vypočítal normálový vektor a nakonec se odvodila rovnice v obecném 

tvaru pro fázi ochlazování. Jedná se o lineární závislost a výsledný tvar rovnice je: 

𝛩 =
20 ∙  𝑡 − 𝑡max  + 𝛩max ∙ (𝑡𝑐 − 𝑡)

𝑡𝑐 − 𝑡𝑚𝑎𝑥
 (9) 

kde Θ je teplota plynů [°C] 

 tmax je čas [min], ve kterém je dosaţeno maximální teploty uvedený v tab. 12 

 t je čas [min] s podmínkou 0 ≤ t ≤ tmax  

 Θmax je maximální teplota vypočtená v předchozí kapitole 

 tc je celkový čas [min] od počátku poţáru aţ po ochlazení plynů na 20 °C 

Pro čas t musí být splněna podmínka krajních bodů a to tmax ≤ t ≤ tc.  

 

Obr. 31 Znázorněné souřadnice bodu A a B pro výpočet obecné rovnice fáze ochlazování 

7.1.3 Poţární scénáře pro jednotlivé druhy tunelů 

Nejdříve je nutné rozdělit tunely na jednotlivé druhy (neboli kategorie) podle určitých 

kritérií. Primární rozdělení je pouţito stejné jako v kapitole 7. Další rozdělení lze nazvat 

sekundární. Přehled i s jednotlivými konstantami pro výpočet rovnic fáze rozvoje poţáru a 

fáze ochlazování je uveden v tab. 12. 
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Tab. 12 Stanovení koeficientů pro jednotlivé rozdělení tunelů do kategorií 

Primární rozdělení Sekundární rozdělení 
a 

[-] 

b 

[-] 

tmax 

[min] 

tc 

[min] 

Nejrizikovější 

tunely 

Vysoký podíl NL 133 1 60 180 

Běţný podíl NL 133 1 30 150 

Podíl 

NA > 15% 

Jednosměrný provoz 108 3 30 130 

Obousměrný provoz 119 1,8 30 140 

Podíl 

NA < 15% 

PV < 3 m 70 3 20 100 

PV > 3 m 50 3 20 90 

Obousměrný provoz
*
 119 1,8 30 140 

 

Pro nejrizikovější tunely je zvoleno sekundární rozdělení na tunelové trouby 

s vysokým podílem transportu nebezpečných látek a s běţným podílem transportu 

nebezpečných látek. Toto rozdělení je inspirováno slovenským předpisem [15] a doporučením 

PIARC (viz příloha č. 6). Při vysokém podílu nebezpečných látek je nutné prodlouţit délku 

expozice vysokým teplotám (kapalné uhlovodíky hoří déle). Délka fáze rozvoje poţáru je 

prodlouţena z třiceti na šedesát minut (v šedesáté minutě začíná ochlazování i podle RWS 

křivky) a celkový čas od počátku poţáru aţ do ochlazení plynů na 20 °C je taktéţ prodlouţen 

o třicet minut. Srovnání vypočtených křivek s experimenty provedenými v tunelech je na obr. 

32. Teplota dosahuje maximální hodnoty 1337 °C respektive 1350 °C, kopíruje experiment 

z tunelu Runehamar a má přibliţně stejný teplotní gradient jako modifikovaná uhlovodíková 

křivka. 

 

Obr. 32 Navrhnuté teplotní křivky pro nejrizikovější tunely v porovnání s provedenými testy 
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Pro tunely s podílem nákladních automobilů větším neţ 15 % je sekundární rozdělení 

na jednosměrný a obousměrný provoz tunelovou troubou. Jak vyplývá z rakouské směrnice, 

v tunelech s obousměrnou dopravou je vysoká pravděpodobnost kolize nákladních 

automobilů (59 %) a vzniku následného poţáru (5 %) [27]. Můţeme očekávat vyšší 

maximální teplotu. Při dlouhotrvající uzavírce obousměrného tunelu je nutné vést dopravu 

objízdnou trasou. Navrhnuté křivky (viz obr. 33) kopírují průběh poţáru při experimentu 

v tunelu Repparfjord v rámci projektu Eureka. Je dosahováno maximální teploty 1020 °C 

respektive 1209 °C. Doporučená maximální teplota pro nákladní automobily je 1000 °C 

(podle PIARC). 

 

Obr. 33 Porovnání teplotních křivek pro tunely s PNA > 15% s testy Eureka 

Pro tunely s podílem nákladních automobilu niţším neţ 15 % se stanoví sekundární 

rozdělení na tunely s povolenou výškou vozidel do 3 metrů a tunely s povolenou výškou 

vozidel více jak tři metry. Niţší průjezdní výška má při poţáru za následek, ţe se plameny 

dotékají konstrukce tunelu. Proto je na povrchu konstrukce vyšší teplota (průběh teplot v čase 

udává obr. 34). Dále jsou do sekundárního rozdělení zahrnuty tunely s obousměrným 

provozem ale jen takové, kdy je výhledová intenzita větší neţ 11 000 vozidel za den (cca 

7500 vozidel za den v současnosti) a podíl nákladních automobilů se pohybuje v rozmezí 10 - 

15 %. V tomto případě se obousměrným tunelem pohybuje stále velké mnoţství nákladních 

automobilů, proto musíme zohlednit riziko nehody a následného poţáru nákladního 

automobilu. Pro tyto okolnosti se stanoví stejné koeficienty a hodnoty (viz tab. 12 výše) jako 

pro obousměrný provoz tunelové trouby při podílu nákladních automobilů nad 15 %. 
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Obr. 34 Porovnání navrhovaných teplotních křivek pro PNA < 15% s výsledky projektu 

Eureka a ISO křivkou 

Na navrhnutých křivkách se dosahuje maximálních teplot 720 °C respektive 520 °C, 

coţ je více neţ doporučená maximální teplota pro osobní auta udávaná PIARC. Z obr. 34 lze 

vyčíst, ţe při povolené výšce vozidel vyšší neţ 3 m je teplotní gradient i hodnota teplot niţší 

neţ u normové teplotní křivky. Proto je doporučeno zkoušet konstrukce tunelu podle normové 

teplotní křivky, která je přísnější neţ navrhovaná křivka. Pro zkoušení tunelů o povolené 

výšce vozidel niţší neţ 3 m je nutné zváţit zkoušení podle navrhované křivky i podle 

normové teplotní křivky.  

Porovnání teplot navrhnutých křivek je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 13 Porovnání průběhu teplot v čase navrhnutých křivek v °C dle sekundárního rozdělení 

Čas 

[min] 

Vysoký 

podíl NL 

Běţný 

podíl NL 

Jednosměrný 

provoz 

Obousměrný 

provoz 
PV < 3 m PV > 3 m 

3 1009 1009 878 971 621 449 

5 1104 1104 959 1070 678 490 

10 1214 1214 1010 1162 713 515 

15 1274 1274 1018 1193 719 519 

20 1307 1307 1020 1204 720 520 

30 1337 1337 1020 1209 632 448 

60 1350 1007 885 1007 370 234 

90 1017 679 561 678 107 20 
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8 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá především hledáním vhodných poţárních scénářů pro určení 

poţární odolnosti stavebních konstrukcí. V práci nejsou uvaţovány poţární uzávěry, které se 

všeobecně zkouší podle normové teplotní křivky. Jen v případě, pokud poţární uzávěr 

propojuje přímo dvě tunelové trouby, je doporučen poţární scénář stejný jako pro poţární 

stěny a nosné konstrukce. 

V práci jsou v kapitole 3 nastíněny obecné zásady poţární bezpečnosti s důrazem na 

poţární odolnost stavebních konstrukcí. Dále se uvádí shrnutí informací o silničních tunelech, 

konkrétně jeho konstrukci, právních a technických předpisů, bezpečnosti a souhrn o příčinách 

poţárů v silničních tunelech. Ze zjišťování příčin poţárů v tunelech vyplývá, ţe nejčastěji 

vznikne poţár po technické závadě vozidla. Z tohoto důvodu a také z důvodu niţšího 

tepelného namáhání stavebních konstrukcí při poţáru technického vybavení tunelu (např. 

elektroinstalace) se klade při určování poţárního scénáře důraz na poţár vozidla v tunelové 

troubě nikoliv na poţár v technologických místnostech nebo jiných prostorách tunelu. 

V práci se podařilo analyzovat současný stav právních a technických předpisů v ČR. 

Avšak ţádný se nezabývá problematikou volby vhodných poţárních scénářů. Poţární 

odolnost konstrukcí v tunelu se v ČR navrhuje podle normové teplotní křivky, která nemá při 

porovnání experimentů provedených v zahraničí dostatečný teplotní gradient a nedosahuje 

potřebných maximálních teplot, nebo jich dosahuje aţ po dlouhé době (řádově hodiny). 

Porovnáním poţárních scénářů v ČR a v zahraničí lze docílit závěru, ţe většina zemí 

Evropské unie má přísnější poţadavky na poţární odolnost stavebních konstrukcí uţívaných 

v tunelu, někdy podpořené právním nebo technickým předpisem. Jednotlivé poţární scénáře 

doporučené pro pouţití v tunelových stavbách jsou vyvozeny z velkorozměrových poţárních 

experimentů v tunelech. Vybrány byly tři nejpodstatnější experimenty provedené v zahraničí. 

Z dalšího experimentu (ale „jen“ malorozměrového) simulujícího poţár cisterny a 

provedeného TNO v roce 1979 nebyly zjištěny podrobné výstupy (výsledkem křivka RWS).  

V tunelech se dosahuje mnohem vyšších teplot vlivem akumulace tepla, které se 

akumuluje snadněji oproti poţárům v budovách. Poţár v tunelu se odlišuje od poţáru 

v budovách také vysokým gradientem teploty, kdy se při poţáru v tunelu můţe dosahovat 

teplot větších neţ 1000 °C během několika minut. Vlivem těchto podmínek můţe dojít k pádu 

části stavebních konstrukcí. Tomuto pádu se musí co nejvíce zabránit a to proto, aby nedošlo 

k ohroţení ţivota (jak osob evakuovaných, tak zachraňujících, ale i osob provádějících 

rekonstrukci) nebo nepřiměřeným škodám na majetku. 
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Ze závěrů zkoušek se nepodařilo určit vliv velikosti průřezu tunelu a větrání na 

maximální teploty, a proto se tyto, poměrně výrazné, vlivy dále nezohledňovaly, coţ můţe 

zapříčinit, ţe při skutečném poţáru bude na stavebních konstrukcích tunelu dosaţeno jiných 

teplot, neţ jsou teploty navrhnuté pro jednotlivé poţární scénáře.  

Při návrhu kritérií pro rozdělení tunelů byly zohledněny současné globální finanční 

problémy. Lze říci, ţe před finanční krizí by byl pohled na danou problematiku rozdílný od 

závěrů této diplomové práce. V současné době existují na problematiku poţárních scénářů 

rozdílné názory, kdy důvodem rozporů jsou právě finance. 

Stanovení maximální teploty pro poţár konkrétního vozidla při vlastním návrhu 

poţárních scénářů bylo provedeno na základě doporučení PIARC spolu s výsledky 

experimentů. Také celková doba trvání poţáru byla stanovena na základě těchto experimentů, 

i kdyţ se v praxi můţe lišit. Na jednu stranu jsou známy poţáry v délce trvání pár desítek 

minut a na druhou stranu existují poţáry s dobou trvání aţ několik dní. 

Výhodou návrhu obecných rovnic pro teplotní průběh poţáru je vysoká flexibilita, 

která zaručuje v případě nadefinování dalších kritérií a stanovení koeficientů nekonečné 

mnoţství poţárních scénářů. Tohoto je moţné pouţít při aplikaci poznatků z dalších 

experimentů nebo při jiném primárním a sekundárním rozdělení tunelů. Po provedení analýzy 

a hodnocení rizik lze tunely zatřídit do přísnější kategorie, zejména při extrémní intenzitě 

dopravy, nepřiměřenému sklonu vozovky před nebo v tunelu, častými stavy kongesce, 

nestabilním podloţí, kterým tunel vede nebo pokud je délka tunelu příliš velká. 

Na základě poznatků plynoucích z této práce je doporučeno zavést zkoušení poţární 

odolnosti stavebních konstrukcí podle navrhovaných teplotních křivek a tunelové křivky 

zakomponovat do technických předpisů, případně stanovit jiný, inţenýrský postup podle 

zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění. Dále je doporučeno provést další velkorozměrové experimenty 

simulující poţár cisterny nebo nebezpečných látek a provést podrobný výzkum vlivu prostředí 

tunelu (velikost průřezu, větrání) na průběh teplot na stavebních konstrukcích.  

Při práci byla vytvořena poměrně rozsáhlá rešerše zahraniční literatury. Grafy a 

obrázky byly vytvořeny v aplikacích MS Excel respektive v editoru obrázků a upravovány 

v aplikaci Photoshop. Takto byly vytvořeny především grafy a obrázky v kapitole 7. Na 

základě poskytnutých dat z Technického ústavu poţární ochrany bylo vytvořeno porovnání 

teplot při zkouškách v tunelu Valík v obr. 24. Překlad z anglického jazyka byl na obrázky 

vloţen v aplikaci Photoshop, ve které se také prováděly drobné úpravy. 
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