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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá bezpečností osob a vozidel v tunelových 

stavbách při mimořádné události. Cílem bakalářské práce je posoudit vliv různých 

faktorů na vývoj několika událostí a porovnat jakým způsobem se mění bezpečnost 

osob. 

Práce je pojata jako analýza rizik tunelové stavby Kamenná vrata. Pro prvotní 

zhodnocení možných událostí je využito kvalitativní FMEA analýzy. Její pomocí je 

porovnáno deset událostí, které mohou s vysokou pravděpodobností nastat 

v tunelu. Výsledky analýzy ukazují, že událostmi s největší hodnotou „risk priority 

number“ neboli rizikového čísla (dále RPN), jsou požár, zastavení vozidla a 

dopravní nehoda.  

Následně navazuje modelace těchto tří událostí pomocí softwarového nástroje 

pro hodnocení rizik Capita. Výsledky modelací ukazují, že na rychlost šíření zplodin 

má významný vliv podélný sklon tunelu a také velikost tunelového profilu. Dále se 

ukázalo, že při využití Weidmannova evakuačního modelu je evakuace rychlejší 

oproti používanému evakuačnímu modelu dle ČSN Xl QZQS. Tyto výsledky 

naznačují příležitost k dalšímu výzkumu Weidmannova modelu pro běžné použití, 

vzhledem k tomu, že by jeho aplikace mohla přinést úspory při stavbě tunelových 

staveb z důvodu nižších požadavků na bezpečností prvky.  

Klíčová slova 

Tunel; bezpečnost; evakuace; softwarový nástroj Capita; FMEA analýza, 

Weidmannův evakuační model. 

  



 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on safety of persons and vehicles in road tunnels 

during an emergency. The objective of the thesis is to assess the influence of various 

factors on the development of possible crisis situations and to compare how that 

affects safety of involved people.  

The first part of the thesis consists of a risk analysis of the Kamenná vrata tunnel 

construction. The qualitative FMEA analysis is used for initial assessment of possible 

events. It is used to compare ten events that are most likely to occur in the tunnel. 

The analysis results show that events with the highest risk priority number (RPN) 

are fire, vehicle stopped in the tunnel, and traffic accident. 

In the second part follows the modelling of the three aforementioned events using 

the Capita risk assessment software tool. The modelling results show that the 

longitudinal slope of the tunnel, and also the size of the tunnel profile, have a 

significant effect on the speed of fire spreading. Furthermore, the research part 

suggests that when using the Weidmann evacuation model, the evacuation is faster 

than the evacuation model used according to ČSN Xl QZQS. In conclusion, the results 

offer an opportunity for further research of the Weidmann model, given the fact that 

its application could bring savings in the construction of tunnel structures due to 

lower requirements for security features. 

Key words  

Tunnel; security; evacuation; software tool Capita; FMEA analysis; Weidmann 

evacuation model.  
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Z ÚVOD 

Bezpečnost účastníků silničního provozu je absolutní prioritou, která je 

zohledňována při stavbě a provozu silničních komunikací. Proto je silniční 

bezpečnostní problematika řešena jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské 

a světové. K bezpečnosti na silnicích však neodmyslitelně patří i bezpečnost 

na přidružených stavbách jako jsou např. mosty, či tunely.  

Silniční tunel je ale velmi specifickou stavbou, která je z hlediska provozování 

i stavby náročnější než silniční komunikace. Při stavbě a provozu je nutné zohlednit 

poznatky z mnoha oborů a odvětví mimo jiné z architektury, ekologie, 

bezpečnostní, geologie a stavebnictví. [R] Každý z těchto oborů přistupuje ke stavbě 

tunelů ze svého úhlu pohledu a tím přispívá k celkové podobě projektu. 

Vzhledem k tomu, jak jsou tunely náročné na stavbu a údržbu, existuje v České 

republice k březnu SQRZ pouze SX silničních tunelů. Nejdelším tunelem je v současné 

době komplex Blanka, s délkou YYQS metrů a nejkratším tunel Kokořín s délkou Su 

metrů. [S] Je však chystáno několik nových tunelových staveb, v nejbližší době se 

jedná o sérii tunelů na dálnici Dl. 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rizik jednoho z této série tunelů – 

tunelu Kamenná vrata. Na problematiku tunelů je nahlíženo především z pohledu 

bezpečnosti. Proto je velká část práce věnována popisu bezpečnostních prvků, které 

se v tunelech využívají a jejich vlivu na prevenci a detekci či průběh situací, které 

mohou v tunelu nastat. Dále se práce věnuje dopravním excesům v tunelu 

a nastiňuje jejich následky pomocí modelací v softwarovém nástroji Capita. 
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X SOUČASNÝ STAV 

 

X.Z Historie tunelových staveb v Evropě a v českých zemích 

Tunelové stavby se v Evropě stavěly již od pátého století před naším letopočtem. 

Nesloužily však k dopravě osob, nýbrž jako vodovodní a odpadové štoly. Tunely 

využívané k dopravě poprvé vystavěli starověcí Římané v prvním století před 

naším letopočtem. Jednalo se o šestnáct tunelů v délce až jeden kilometr, z nichž 

některé se používají dodnes. [l]  

Částečné rozšíření tunelů proběhlo v sedmnáctém století, kdy byl pro rozrušení 

horniny poprvé použit střelný prach. Pravý rozvoj tunelové stavby však nastal až 

v první polovině devatenáctého století při globálním rozšíření železniční sítě. Druhá 

vlna pak přišla společně s rozvojem automobilové dopravy v první polovině století 

dvacátého. Vzhledem k tomuto rapidnímu rozmachu dopravy bylo potřeba 

vybudovat mezi evropskými státy rychlé a co nejkratší spojnice, těm však překážely 

horské masivy. Z tohoto důvodu se začalo se stavbou silničních tunelů. [l] 

V českých zemích byla stavba silničních tunelových staveb oproti západní Evropě 

poněkud opožděna. Jako hlavní důvod je možno označit menší nároky silniční 

dopravy oproti železniční. Kolejová doprava klade mnoho specifických požadavků 

na danou trasu, např. sklon trasy či poloměr směrových oblouků. Vzhledem 

k relativně hornaté krajině se železniční tunely v českých zemích stavěly již od roku 

RtuS. Oproti tomu silniční tunely byly až do roku RttQ spíše výjimkou. Vzhledem 

k nižším nárokům nebyly silniční tunely nutností z důvodu parametrů trasy a byly 

stavěny především v zájmu ochrany přírodních útvarů, historických památek, ale 

i měst. Změna po roce RttQ nastala v důsledku velkého rozmachu automobilového 

průmyslu a následnou výstavbou dálnic a rychlostních silnic, které v některých 

oblastech z důvodu velké rychlosti vozidel vyžadovaly využití tunelů. [u] 
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X.X Evropské normy a legislativa 

Rozvoj tunelových staveb přinesl evropským státům mnoho výhod, zároveň ale 

i mnoho problémů. Jednotlivé státy se věnovaly stavbě samostatně a úroveň 

bezpečnosti se proto lišila. V tunelech se stávalo čím dál více nehod způsobených 

mnoha faktory, a to především nebezpečným chováním řidičů, poruchami vozidel, 

ale i vlivy prostředí. [l] 

 Se vznikem Evropské unie se zvýšil podíl mezinárodní přepravy a tím 

i nákladních vozidel. Zvýšila se kvůli tomu hustota provozu a s tím vzrostl i počet 

dopravních nehod. Zlomovým bodem byla série dopravních nehod mezi lety 

Rttt – SQQR a především nejzávažnější z nich, nehoda v tunelu Mt. Blanc. Ta se stala 

hlavním důvodem pro vznik jednotné legislativy týkající se bezpečnosti tunelových 

staveb a z tohoto důvodu bude podrobněji popsána. [Y] 

Silniční tunel pod Mt. Blanc je dlouhý RR,P km a tvoří spojnici mezi francouzským 

městem Chamonix a italským městem Aosta. [Y] Vzhledem k tomu, že se tunel 

nachází na území dvou různých států, měl také dvojí řízení. Tento fakt následně 

pravděpodobně přispěl k rozsahu katastrofy. Dne Su. l. Rttt v RQ:Yl zaregistroval 

systém tunelu kouř, jednalo se o hořící kamion plně naložený moukou 

a margarínem. Následovala řada chyb jak ze strany obsluhy, kde špatná 

komunikace mezi dvěma operátory způsobila zhoršení situace z důvodu nesprávné 

manipulace s ventilačním systémem tunelu, tak ze strany složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“), které z důvodu absence komunikace situaci 

neměly pod kontrolou několik hodin a požár se definitivně podařilo uhasit až 

po dvou dnech. Celková bilance ztrát na životech je lt osob. [P] 

Závěry vyplývající z této katastrofy byly zpracovány do sedmi hlavních 

doporučení, která se týkala především způsobu řízení tunelu, vybudování 

únikových cest, vybavení tunelu a nového způsobu komunikace se záchrannými 

složkami. [P] Dále také uvádí obecná doporučení, která hovoří o instalaci ventilace 
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a dalších bezpečnostních prvků, které zvládnou i nejhorší možnou variantu požáru 

či o nutnosti testovat veškeré použité materiály v důkladných zátěžových testech. 

[X] 

Evropská komise na výsledky vyšetřování nehody v tunelu Mt. Blanc reagovala 

v roce SQQR vydáním Bílé knihy s názvem Evropská dopravní politika pro rok: Čas 

rozhodnout. Na základě tohoto dokumentu vytvořil výbor pro silniční tunely (dále 

jen „PIARC“) směrnici, která určuje jednotnou minimální úroveň bezpečnosti pro 

tunely na transevropské dopravní síti na území členských států Evropské unie. Tato 

směrnice byla vydána v dubnu SQQu pod názvem Směrnice Evropského parlamentu 

a rady č. SQQu/Yu/EC o minimálních bezpečnostních požadavcích pro tunely 

na hlavních trasách pozemních komunikací. [l] 

X.X.Z Směrnice Evropského parlamentu a rady č. XYYa/ca/EC o minimálních 
bezpečnostních požadavcích pro tunely na hlavních trasách 
pozemních komunikací. 

Směrnice SQQu/Yu/EC je v současné chvíli stěžejním legislativním dokumentem 

Evropské unie týkající se bezpečnosti tunelů na transevropské síti. Jejím cílem je 

především sjednotit úroveň tunelů z hlediska technického, bezpečnostního ale i 

z hlediska personálního. Součástí směrnice jsou proto články zabývající se všemi 

úrovněmi řízení a kontroly tunelových staveb. [P] 

Co se týče strategické úrovně řízení, určují je nutnost stanovit správní orgán, 

dohlížející na dodržování bezpečnostních standardů. Dále musí být pro každý tunel 

stanoven nezávislý technik (v českém překladu směrnice uváděn jako „pověřená 

osoba“), který plánuje všechny zkoušky, bezpečnostní testy a zároveň se jich účastní, 

stejně jako vyhodnocení každé mimořádné události. Tato pověřená osoba tedy 

představuje operativní úroveň řízení. Poslední, taktickou úroveň, zastává správce 

tunelu, a především konkrétní operátoři, kteří mají na starosti každodenní provoz 

tunelu. [Z] 
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Je důležité upřesnit, že Směrnice SQQu/Yu/EC se týká pouze tunelů delších než YQQ 

metrů a zároveň se vyskytujících na transevropské dopravní síti, což je soustava 

strategických komunikací vedoucích skrz Evropu. Ovšem mnoho států včetně 

Německa, Francie i České republiky při integraci této směrnice do vlastní legislativy 

rozšiřuje její působnost na veškeré tunely, které se v zemi vyskytují. [t] 

X.d Česká legislativa a zavádění legislativ evropské 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady SQQu/Yu/EC mimo jiné ve článku RZ 

udává, že musí být zavedena do legislativy členských států Evropské unie 

nejpozději do lQ. dubna SQQP. Zároveň ve článku RR zavádí i nutnost předložit časový 

harmonogram budoucích úprav aktuálních tunelových staveb do lQ. dubna SQQX.[Z] 

Česká republika v reakci na tuto směrnici zavedla do své legislativy Nařízení 

vlády SPu/SQQt Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací 

delších než YQQ m. Problematiku u nás zastřešuje zákon č. Rl/RttX Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále ji, specifikují technické 

podmínky TPtZ, TPRYu a TPSSt, a dále norma ČSN Xl XYQX, která se týká samotného 

tunelového projektování. Všechny tyto normy budou v této kapitole krátce 

představeny, jejich aplikace při stavbě a údržbě tunelů však bude uvedena 

v kapitole S.P.  

X.d.Z Zákon č. Zd/Zeef Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. Rl/RttX Sb. považuje dle § RS tunel za součást pozemních komunikací. 

Zároveň v následujícím paragrafu určuje, že za bezpečnost provozu tunelu nad 

YQQ metrů zodpovídá vždy příslušný silniční správní úřad. Tento úřad má také 

na starosti zpracování bezpečnostní dokumentace a případně i zprávy 

o mimořádných událostech, které neprodleně zašle Ministerstvu dopravy a složkám 

IZS. [RQ] 
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X.d.X Nařízení vlády č. Xha/XYYe Sb., o bezpečnostních požadavcích na 
tunely pozemních komunikací delších než cYY m 

Nařízení vlády č. SPu/SQQt Sb. zavádí Směrnici SQQu/Yu/EC a na jejím základě 

unifikuje bezpečnostní dokumentaci tunelů, uvádí bezpečnostní požadavky 

na tunely, a také přikládá vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, a 

seznam požadavků na pověřenou osobu, která tunel spravuje. [RR]  

Nařízení se, stejně jako výše zmiňovaná směrnice, zaměřuje pouze na tunely delší 

než YQQ metrů. Důvod je poměrně logický, z tunelů kratších než YQQ metrů je 

i průměrnou rychlostí se pohybující osoba schopna uniknout do RQ minut. Během 

této doby se horký kouř, který je jedním z hlavních rizik, stratifikuje pod stropem 

tunelu a tím dává přítomným osobám dostatek času na evakuaci. [RS] 

X.d.d Technické podmínky TPe[, TPZca a TPXXe 

Technické podmínky jsou v České republice sestavovány Ministerstvem dopravy 

ČR již od devadesátých let minulého století. Jedná se o vnitřní předpisy, které 

na základě nejnovějších poznatků a světových standardů ministerstvo vydává a 

vyžaduje jejich implementaci. [Rl] Technických podmínek (dále jen „TP“), které se 

zabývají tunely je několik, v této kapitole budou však zmíněny pouze tři TP, které 

jsou nejrelevantnější pro následující kapitoly.  

Technické podmínky (především TPRYu) jsou velmi specifická záležitost, která 

v Evropě nemá srovnání. Díky zodpovědnému a systematickému přístupu ke 

tvorbě těchto nařízení nebylo třeba po vydání směrnice Evropské komise a Rady 

tunely dodatečně dovybavovat bezpečnostními prvky. Naopak, technické 

podmínky TPtZ, které se zabývají technologickým vybavením tunelů, a především 

bezpečnostním zařízením a systémy, nastavují ještě přísnější podmínky než 

zmíněná evropská směrnice. [P,Ru] 
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Stejně unikátní směrnicí jsou již zmíněné TPRYu. Zabývají se způsobem 

provozování tunelů a jejich cílem je minimalizovat náklady na provoz, servis, ale i 

na zpracování a ukládání dat. [P] 

Pro tuto práci nejrelevantnějšími technickými podmínkami jsou TPSSt 

o bezpečnosti v tunelech pozemních komunikací z roku SQRQ. Obsahují kompletní 

analýzu rizik, provedenou jak kvalitativními, tak kvantitativními metodami a 

následně popisují celý řídící řetězec tunelu i možnosti evakuace s využitím 

programu Capita, který bude následně použit i v této práci. [RY] 

X.a Specifika tunelů jako staveb 

Tunely jsou specifické stavby, jež jsou velmi nákladné, jak z investičního, tak 

z provozního hlediska. Jsou tedy využívány v konkrétních situacích, při kterých 

není možno silniční či železniční trasu vést jiným způsobem po povrchu. Může se 

jednat o situaci, kdy je potřeba vést tunely pod hustou městskou zástavbou, jako to 

bylo v případě tunelového komplexu Blanka. Dalším důvodem je ochrana fauny a 

flory, které se vyskytují na daném území a není proto povoleno postavit běžnou 

pozemní komunikaci. Posledním hlavním důvodem je ochrana obyvatelstva daných 

lokalit před nadměrným hlukem a emisemi. [RP] 

X.c  Tunelové subsystémy 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům je při návrhu modelu tunelu potřeba 

myslet nejen na venkovní prostředí, umístění tunelu apod., ale i na veškeré součásti 

tunelové stavby jako takové. Tyto součásti se nazývají subsystémy, a ty celkově 

pokrývají jak technické a stavební požadavky, tak i požadavky na následné řízení a 

provoz dané stavby. Subsystémů existuje celkem šest: 

R. ventilační subsystém, 

S. subsystém osvětlení, 
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l. dopravní subsystém, 

u. řídící subsystém, 

Y. subsystém provozu, 

P. subsystém bezpečnostní. 

Toto dělení je důležité, protože na každý tunel, stejně jako na jiné stavby působí 

mnoho �v. terminátorů (tj. faktorů z vnějšího okolí), které je následně možné 

subsystémům přiřadit a tím jejich působení zahrnout přímo do architektury stavby. 

[l] 

X.c.Z Subsystém ventilační  

Tento subsystém zajišťuje odsávání škodlivin ze vzduchu na danou koncentraci, 

přesně vypočítanou pro předpokládanou délku pobytu osob v tunelu. Jeho druhým 

cílem je zajistit neustálou viditelnost v tunelu, která může být ovlivněna prachem 

i emisemi. Posledním úkolem je omezení působení tepla a kouře při požáru uvnitř 

tunelu a usnadnění zásahu zasahujícím složkám IZS. [l] 

X.c.X Subsystém osvětlení 

Tímto subsystémem je zajišťováno veškeré osvětlení tunelu od běžného 

každodenního osvětlení až po nouzové osvětlení tunelu i únikových cest, které 

navádí řidiče ven z tunelu. Osvětlení se za dne nevyžaduje pouze u tunelů kratších 

SY metrů, �n. je velice důležité pro drtivou většinu tunelů. [l] 

X.c.d Subsystém dopravní 

Jeho úkolem je realizovat plynulý průjezd vozidel celým prostorem tunelu, tak 

i jeho vjezdy a výjezdy. Doprava by měla být maximálně plynulá, aby se zajistil 

maximálně ekologický i ekonomický provoz. V moderních tunelech je tohoto možno 

dosahovat pomocí světelných tabulí, které upozorňují na stav provozu dále 
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v tunelu, anebo pomocí elektronických dopravních značek, díky kterým se dá 

upravovat maximální povolená rychlost. [P]  

X.c.a Subsystém řídící 

Jak název napovídá, tento subsystém má na starosti monitoring všech ostatních 

subsystémů. Sbírá a archivuje veškerá data o teplotě, složení vzduchu, ale i 

videozáznam či informace z čidel.  

V tunelu se vždy nachází jeden centrální řídicí systém, i když se tunel může 

nacházet na území různých krajů, či dokonce států. Toto nařízení je důsledně 

prosazováno od havárie v tunelu Mt. Blanc, kde nedůslednost jednoho z řídících 

pracovníků přispěla k výraznému zhoršení situace. [l] 

X.c.c Subsystém provozu 

Subsystém provozu slouží k shromažďování dat o chodu tunelu, o nákladech 

na úpravy tunelu apod. Je tedy především zdrojem informací pro ekonomické 

analýzy, které vyhodnocují efektivitu tunelů. [l] 

X.c.h Subsystém bezpečnostní 

Posledním a zároveň nejrelevantnějším subsystémem pro tuto práci je subsystém 

bezpečnostní. Jedná se o systém, jehož cílem je zajistit bezpečnost osob v tunelu, 

ať už řidičů, obsluhy tunelu či případných zasahujících složek. 

Bezpečnostní subsystém můžeme rozdělit na dalších šest subsystémů, které se 

podílejí na zajišťování bezpečnosti. [l] 

R. Značení únikových cest je důležité pro správnou orientaci osob v daném 

prostoru. Problematika je blíže řešena v zákoně č. Rll/RtZY Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem značení je navést osoby 

z daného prostoru na volné prostranství. Důležité je, aby značení bylo 
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po dobu evakuace odolné vůči kouři i ohni a aby bylo zároveň i viditelné. 

Využívají se proto především elektricky napájené značky 

z fotoluminiscenčního materiálu, nebo fotoluminiscenční barva s vysokou 

odolností proti oděru. [RX] 

S. Druhým subsystémem je spojovací zařízení, které zajišťuje spojení mezi 

tunelovým operátorem a zásahovými složkami a také spojení uživatelů tunelu 

(�n. řidičů a spolujezdců) a správce tunelu. Nejvíce se využívají nouzové 

telefony, které jsou umístěny v SOS výklencích a dále tlačítka pro přivolání 

pomoci či tlačítko pro ohlášení požáru. [P] 

l. S tím spojený je dorozumívací systém. Ten také zprostředkovává komunikaci, 

ale jedná se především o podávání informací uživatelům pomocí rozhlasové 

stanice a také radiová komunikace složek IZS mezi sebou. [l] 

u. Systém dohledový obstarává dohled nad dodržováním pravidel silničního 

provozu. Mezi jeho nástroje patří měřič úsekové rychlosti, měřič vzdálenosti 

mezi vozidly a také termovize, která zjišťuje teplotu vozu před vjezdem 

do tunelu a může operátora tunelu upozornit na neobvyklé odchylky. [l] 

Y. Systém video dohledu je kontrolním systémem, který umožňuje obsluze 

sledovat pomocí kamerového systému prostor tunelu. [l] 

P. Požární zabezpečení je posledním subsystémem a jak název napovídá, jedná 

se o systém zajišťující připravenost tunelu na případný požár. Skládá se 

především z různých typů hydrantů, které jsou instalovány v pravidelných 

úsecích a z vodovodu, který zajišťuje rozvod vody v celém prostoru tunelu. 

[l] 

X.h Bezpečnostní faktory tunelu 

Jízda v tunelu je všeobecně uznávána stejně bezpečnou, jako jízda na otevřené 

silniční komunikaci. Je toho však dosahováno s mnohem větším úsilím a větším 

počtem bezpečnostních opatření. Problém nastává ve chvíli, kdy se stane dopravní 

nehoda, ty mají totiž těžší průběh právě v prostoru tunelu, obzvlášť vzhledem 
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k možným dalším následkům, jako je následný požár či únik nebezpečných 

chemických látek převážených ve voze. [P] 

X.h.Z Technické a stavební vybavení 

Prvním faktorem bezpečnosti je technické vybavení tunelu, které vychází 

především z normy ČSN Xl XYQX. Jedná se o komplexní systém, který spojuje jak 

stavební úpravy tunelu, mezi něž patří nouzové pruhy, zálivy, chodníky a únikové 

cesty, tak již výše zmiňované technologické vybavení kamerovým systémem, termo 

senzitivními čidly. či nouzovými tlačítky. V této kapitole budou představeny pouze 

úpravy stavební. [Ru] 

Stavební úpravy slouží především jako opatření preventivní. Jsou většinou 

nastavovány podle délky tunelu a také na základě analýzy rizik. Patří sem několik 

základních úprav: 

- Nouzové pruhy jsou hlavním opatřením využívaným v tunelech do délky 

R km. Většinou se vyskytují v dálničních tunelech a jsou jednoduše 

protažením odstavného pruhu, jehož funkce je totožná. 

- Nouzové zálivy se využívají u tunelů delších R km a vyskytují se 

v pravidelných intervalech YQQ až XYQ metrů. V tunelech, kde se vyskytuje 

více tunelových trub, z nich vede �v. záchranná cesta, což je vstup do 

druhé trouby tunelu a vždy se do nich umisťuje nutné nouzové vybavení, 

především SOS telefony a zpravidla i hydranty požárního vodovodu. 

- Únikové cesty jsou řešeny individuálně pro každý tunel, ale všechny mají 

stejnou stavbu. Začínají nechráněnou únikovou cestou – �n. nouzovým 

chodníkem, který dle délky tunelu a své lokace vede buď na volné 

prostranství mimo tunel anebo vede ke vstupu do záchranné cesty. 

Záchranné cesty jsou dle délky a typu tunelu navrženy jak pro pěší 

evakuaci osob, tak pro vozidla záchranných složek. [l] 
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X.h.X Lidský faktor 

Druhým faktorem bezpečnosti je faktor lidský. Dle statistik nehodovosti je lidský 

faktor zodpovědný za tQ–tY % dopravních nehod v tunelech. Dá se tedy říci, že 

i přes nadstandartní vybavení tunelu může být riziko mnohem vyšší, než se 

očekává, pokud selže lidský faktor, ať už ze strany účastníků silničního provozu, 

ze strany operátora tunelu a nebo složek IZS.  

Je proto potřeba tento faktor co nejvíce omezit a kontrolovat. Co se týče složek 

IZS a obsluhy tunelu, nesprávnému jednání je možné předcházet pomocí pečlivého 

výběru těchto osob a následně pomocí častých a různorodých cvičení. Prevence 

u řidičů a ostatních účastníků silničního provozu je však velice obtížná, a tak je 

využíváno bezpečnostních prvků a jejich vlivu na psychiku řidiče. Tato 

problematika je rozebrána v kapitole S.t. [RZ]  

X.h.d Bezpečnostní kruh 

Zajištění bezpečnosti v tunelu je rozsáhlá problematika, a je nutné se jí zabývat 

komplexně od fáze navrhování tunelu až po různé situace, které mohou nastat 

během jeho provozu. Proto existuje �v. bezpečnostní kruh, který pokrývá všechny 

stupně bezpečnostního procesu.  
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Obrázek ) - Bezpečnostní kruh      Zdroj: [:], Autorka 

 Prvním stupněm jsou předběžná opatření, která se snaží předcházet všem 

nebezpečným situacím, které mohou v tunelu vzniknout, �n. patří sem veškerá 

provozní a strukturální bezpečnostní opatření.  

Druhým stupněm je prevence, která snižuje pravděpodobnost výskytu nehod a 

jiných nebezpečných situací v tunelu. Prevence může mít různé podoby. Nejvíce se 

osvědčily informační kampaně, často i s prvky šokové reklamy (např. kampaň 

Nemyslíš, zaplatíš). [RZ] 

Třetím stupněm je �v. příprava, která zahrnuje připravenost obsluhy na zvládání 

neobvyklých situací, její koordinaci se složkami IZS, a v neposlední řadě i správný 

výcvik složek IZS pro zásah v tunelu. 

Následuje čtvrtý stupeň nazvaný zmírnění. Ten se soustřeďuje na maximální 

možné zmírnění důsledků události pomocí opatření, která umožňují osobám 

uniknout z místa nebezpečí co nejdříve, případně zavolat pomoc. Jedná se obvykle 

o nouzové zálivy, únikové východy, SOS kabiny apod. 
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Pátým stupněm je zvládnutí dané situace. To obvykle bývá spojeno s příjezdem 

složek IZS v případě závažnějších nehod, při méně vážných situacích se jedná 

o zvládání ze strany obsluhy tunelu. 

Posledním, tedy šestým stupněm je náprava. Ta zajišťuje co nejrychlejší a 

nejefektivnější odstranění škod a návrat tunelu do běžného režimu.  

Bezpečnostní kruh by měl být ideálně přijímán od prvního stupně, protože vždy 

platí, že je ekonomičtější nehodám a jiným situacím předcházet, než je následně řešit. 

[P] 

X.f Bezpečnost dopravy 

Bezpečnost dopravy je neustále diskutovaná otázka, která sama o sobě nemá 

permanentní řešení, zároveň je ale neustále zdrojem významných ztrát na životech 

jak v České republice, tak po celém světě. Podle statistik z evropské databáze 

dopravních nehod (známé jako CARE), bylo v Evropské unii v roce SQRP při 

dopravních nehodách zabito SY PSu osob a více než R,u milionu jich bylo zraněno, 

z toho každý čtvrtý má doživotní následky. [Rt] 

Tato čísla jsou stále relativně vysoká, přesto jsou ale významným úspěchem 

v porovnání s lety minulými. V roce SQQQ byl totiž počet úmrtí téměř dvakrát vyšší, 

konkrétně Yu tQQ. V následujícím roce byla proto vydána již zmiňovaná bílá kniha 

s názvem Evropská dopravní politika – Čas rozhodnutí. Ta se velice odvážně 

zavázala k snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách na polovinu aktuálního 

počtu do roku SQRQ. Cíl se sice nepodařilo splnit úplně (reálný pokles byl asi uQ %), 

přesto se ale jedná o významný úspěch. V roce SQRQ se proto velmi podobně 

vytvořil cíl k opětovnému snížení počtu nehod na polovinu do roku SQSQ. [Rt] 

Vzhledem k tomu, že v roce SQRP byl počet obětí přes SY tisíc a vzhledem k jen 

mírně klesající tendenci, jak je vidět na obrázku S, je tento cíl obtížně dosažitelný. 



23 

 

 

 

Obrázek ? Počet obětí dopravních nehod v EU     Zdroj: [?F], Autorka 

 

V České republice bylo také zaznamenáno významné zlepšení. V roce SQQY byla 

ČR na třetím nejhorším místě, co se týče úmrtnosti při dopravních nehodách mezi 

zeměmi Evropské unie, ale po zavedení bodového systému v roce SQQP jsme se 

posunuli těsně pod průměr EU. [SR] 

Přes veškerá bezpečnostní opatření a prevenci se stále dopravní nehody a jiné 

excesy stávají a je potřeba, aby na ně byly tunelové stavby připravené. Při 

porovnání absolutních četností dopravních nehod v tunelech v České republice, 

Německu a Rakousku je viditelné, že nehodovost je u nás téměř trojnásobná oproti 

Rakousku a téměř dvojnásobná oproti Německu. Je tedy potřeba s reálnou 

nehodovostí počítat v analýze rizik. [RY]  
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Obrázek G - Porovnání nehodovosti v tunelech (absolutní četnost)    Zdroj [)L], Autorka 

X.[ Dopravní excesy 

Dopravní exces je stav dopravy, kdy je skokově snížena rychlost vozidel. Jedná 

se tedy o snížení plynulosti a tím i kvality dopravy, které je potenciálním 

nebezpečím pro všechny účastníky silničního provozu. Dopravní excesy můžeme 

dělit podle způsobu vzniku. Dopravní exces I. druhu vzniká, pokud výrazně rostou 

dopravní nároky a tím se překročí kapacita dané komunikace. Obvykle se jedná o 

kongesce různě velkého rozsahu. Dopravní excesy II. druhu mohou vznikat 

v důsledku náhlých změn rychlosti, překážek na silnici, či dopravních excesů I. 

druhu. Zajímavé ale je, že také v drtivé většině případů vedou ke vzniku kongescí. 

Obvykle se totiž po dopravní nehodě sníží kapacita dané komunikace, a navíc řidiči 

v oblasti u dopravní nehody výrazně zpomalují, i když mají před sebou dostatek 

prostoru, aby mohli jet rychleji. Otázkou zůstává, zda je to tak z důvodu opatrné 

jízdy v místě nehody a obvykle také v místě zúžení, či z důvodu „zvědavosti“ nad 

tím, co se stalo. [SS] 
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Dopravní excesy mohou nastat jak na otevřené pozemní komunikaci, tak i 

v tunelu. Tam jsou však mnohem nebezpečnější, neboť jak již bylo řečeno výše, 

situace je nepřehlednější a evakuace je obtížnější. 

Operátor tunelové stavby detekuje, následně monitoruje a případně řeší mnoho 

druhů událostí, které zaregistruje pomocí video dohledu, či pomocí různých 

detektorů, jedná se zejména o: 

- zastavení vozidla, 

- dopravní nehodu, 

- předmět ve vozovce, 

- zvíře/osoba v prostoru tunelu, 

- neprůjezdný úsek, 

- vysoká koncentrace oxidu uhelnatého, 

- jiné události vyhodnocené jako nebezpečné. [Sl] 

Následující podkapitoly budou věnovány třem nejčastějším událostem, které 

v tunelu vznikají a mohou být důvodem pro vznik dopravních excesů a 

v extrémních případech i důvodem pro uzavření tunelu. Tyto tři typy událostí jsou 

proto také nejčastěji uváděny v analýze rizik nových tunelových staveb. Každá 

událost však může mít sama o sobě různou úroveň závažnosti vzhledem k hustotě 

provozu, typu vozidla apod. 

X.[.Z Zastavení vozidla 

Zastavení vozidla je nejčastější událostí, která se v tunelu může stát. Důvodu pro 

její vznik může být mnoho, od poruchy vozidla, přes zdravotní potíže řidiče až po 

překážku na vozovce. Tato událost je ze všech nejméně závažná, je však zdrojem 

vyššího rizika jiné nebezpečné události. Je proto potřeba, aby operátor rychle zasáhl 

a upravil rychlost projíždějících vozidel, případně, pokud odstavené vozidlo 
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nezajelo do nouzového pruhu či zálivu, odklonit dopravu pouze do jednoho pruhu. 

[RY] 

X.[.X Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je sice méně častá událost než zastavení vozidla, je však cílem 

velice detailní analýzy, protože vznikem dopravní nehody významně roste riziko 

další kolize či požáru. [RY] 

X.[.d Požár 

Požár je nejzávažnější z popisovaných událostí. Obvykle vyžaduje okamžitý 

zásah operátora tunelu a záchranných složek. Tato událost může vést ke ztrátám na 

životě, protože je zde několik život ohrožujících faktorů najednou (plamen, kouř a 

riziko další havárie). [l] 

X.e Chování člověka v tunelu 

Podle statistik nehodovosti, je lidský faktor viníkem až tY % nehod v silničních 

tunelech. Nejedná se však vždy jen o uživatele tunelu, ale i o členy složek IZS či 

operátora tunelu. Je proto potřeba tuto rizikovost snižovat. U členů složek IZS i 

členů obsluhy tunelu je tomuto předcházeno už během přijímacího řízení (ve formě 

psychotestů) a následně během výkonu povolání formou cvičení daných situací 

apod. Problematika výcviku složek IZS se této práce týká pouze okrajově a nebude 

proto blíže rozebírána. Tato kapitola se bude zaměřovat především na chování 

řidičů a spolujezdců v různých situacích, co jejich chování ovlivňuje a jak tomu 

předcházet. [l] 

Chování řidičů při průjezdu silničním tunelem je značně odlišné, od jeho 

chování na otevřené komunikaci. Průjezd tunelem představuje značnou psychickou 

i fyzickou zátěž pro řidiče vozidla. To se projevuje změněnými reakcemi řidiče na 

různé stimuly a dále štěpením jeho pozornosti, což může vést k dopravní nehodě. Je 
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proto potřeba znát chování řidiče při průjezdu různými částmi tunelové stavby, aby 

bylo možno následně upravit dané úseky a minimalizovat riziko dopravní nehody. 

[Su] 

X.e.Z Úsek před vjezdem do tunelu 

Je důležité upozornit řidiče na to, že v následujících stovkách metrů bude 

následovat vjezd do tunelu. Některé studie totiž ukazují, že pokud tato upozornění 

ve formě dopravních značek umístěna nejsou, může řidič před vjezdem nebo těsně 

za ním zastavit, a tím významně ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Může 

se tak stát například z důvodu nedostatečných zkušeností řidiče, z důvodu 

neznalosti trasy, nebo například přílišné výšky vjíždějícího vozidla. Je proto vhodné 

umisťovat dopravní značky upozorňující na blížící se tunel ještě před posledním 

sjezdem z dané silniční komunikace, aby mohl řidič zvolit jinou trasu. [P] 

X.e.X Úsek vjezdu do tunelu 

Úsek vjezdu do tunelu je pro řidičovu psychiku prokazatelně nejnáročnější. Dle 

výzkumu uskutečněného v Norsku, je tento úsek až čtyřikrát nebezpečnější než 

prostor tunelu jako takového. [SY] Proto se nově stavěné tunely snaží řidiče na tuto 

skutečnost připravit. A to pomocí speciálně navrženého osvětlení, aby byl přechod 

z vnějšího prostředí co nejvíce přirozený, či pomocí provedení designu portálu 

tunelu, který řidičovu pozornost navádí na situaci kolem něj, ten má poté lepší 

kontrolu nad situací a nemá tendence tolik zpomalovat jízdu, a tím ohrožovat 

plynulost dopravy. [P] 

X.e.d Jízda v tunelu 

Samotná jízda tunelem může také způsobovat řidičům nepříjemné pocity, 

obzvlášť pokud se jedná o dlouhé tunely. Dle norské studie jsou dvěma největšími 

obavami řidičů náraz do stěny tunelu a náraz do vozidla před nimi. Vzhledem 

k těmto skutečnostem má řidič tendenci výrazně se přibližovat středové čáře, což 
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zvyšuje pravděpodobnost kolize s vozidlem jedoucím ve vedlejším pruhu, obzvlášť 

v delších stavbách. Důraz je proto kladen na design vnitřního prostoru tunelu, který 

by měl být pravidelně po určité vzdálenosti obměňován a tunel by měl být 

dostatečně osvětlen. Řidiči zároveň uvedli, že se cítí bezpečněji, pokud jsou 

pravidelně utvrzováni, že je provoz tunelu v pořádku, a to pomocí světelných tabulí 

či značek. [RS] 
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d CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je posoudit bezpečnost osob a vozidel při mimořádné 

události v silničních tunelových stavbách. Situace budou modelovány na konkrétní 

tunelové stavbě Kamenná vrata, která bude postavena na dálnici Dl v nejbližších 

letech.  

Cílem teoretické části je obsáhnout problematiku bezpečnosti tunelových staveb 

z hlediska legislativy, technologického a stavebního vybavení, ale i z hlediska 

přirozeného chování řidičů a jejich reakcí na prostředí tunelu a jeho bezpečnostní 

prvky. 

Cílem praktické části je porovnat informace získané z bezpečnostní dokumentace 

tunelu Železná vrata a informace získané pomocí analýzy rizik tunelu Kamenná 

vrata metodou FMEA a následné simulace v programu Capita. 
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a METODIKA 

Vzhledem ke složitosti problematiky bezpečnosti silničních tunelů je v praktické 

části využito několik různých metod, které na sebe navazují a tvoří tak komplexní 

obrázek bezpečnostní situace. Nejprve je využita analýza FMEA, která tvoří první 

část analýzy rizik a zužuje výběr mimořádných událostí vznikajících v tunelu na tři 

s nejvyšším rizikem. Následně je využita modelace v programu Capita na základě 

informací získaných z odborné studie týkající se tunelu Kamenná vrata. Tato 

modelace představuje předstupeň analýzy scénářů, který je nedílnou součástí 

kompletní analýzy rizik. Analýza scénářů, která by měla být závěrečným krokem 

v této práci, není zpracována, vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní analýzu, 

která by měla být zpracována týmem odborníků, a měla by dát vzniknout 

konkrétním operačním plánům, což je v tuto chvíli předčasné, vzhledem k tomu, že 

je tunel zatím ve fázi návrhu. 

a.Z Zdroje pro analýzu 

Pro praktickou modelaci je využívána Srovnávací studie kategorie tunelů T t,Y a 

T Z. Jedná se dokument, který je věnován stavbě série sedmi silničních tunelů na 

rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje na dálnici Dl. Tyto tunely zatím nejsou 

reálně postaveny, v současné chvíli se čeká na vydání územního rozhodnutí, stavba 

jako taková by měla být započata v roce SQSu. [SP, SX] 

a.X FMEA analýza (Analýza způsobů a důsledků poruch) 

Pro zpracování kvalitativní analýzy rizik byla využita metoda FMEA analýzy. 

Cílem této metody je identifikace možných událostí a jejich příčin a následné 

numerické vyhodnocení.  

První fází je fáze identifikace, kdy dochází ke stanovení aspektů stavby, které 

mohou nést určité riziko, následně jsou konkretizovány na přesné rizikové faktory. 
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Ty jsou ve druhé fázi (numerické) vyhodnoceny z hlediska závažnosti následné 

události, pravděpodobnosti jejího vzniku a možnosti jejího odhalení (viz tabulky 

níže). Pro každou událost se poté vypočítá index RPN a ten udává relativní hodnotu 

rizika. 

Tabulka ) – Hodnocení závažnosti události 

Závažnost(Sv) Hodnota 
Zanedbatelný dopad, pro provoz nepříliš podstatné 1 
Zhuštění dopravy, zpomalení jízdy, menší dopad 2 
Zastavení provozu tunelu, drobné škody, krátkodobé 
uzavření tunelu, velký dopad 

3 

Významné škody na vybavení tunelu, dlouhodobé 
uzavření tunelu, kritický dopad 

4 

Zdroj: Autorka 

 

Tabulka ? - Hodnocení pravděpodobnosti vzniku události 

Pravděpodobnost 
(Lk) 

Hodnota 

Nepravděpodobná 1 
Málo 
pravděpodobná 

2 

Velmi 
pravděpodobná 

3 

Jistá 4 
Zdroj: Autorka 

 

Tabulka G - Hodnocení rychlosti zjistitelnosti dané události 

Možnost zjistit nebezpečí (Dk) Hodnota 
Okamžitě zjistitelné, např. 
senzory 

1 

Snadno zjistitelné, při běžné 
prohlídce 

2 

Obtížně zjistitelné, při hloubkové 
prohlídce 

3 

Nedetekovatelné 4 
Zdroj: Autorka 

Tato metoda je využita pro výpočet nejpravděpodobnějších událostí a ty jsou 

následně zpracovány v programu Capita. 
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a.d Program Capita 

Softwarový nástroj Capita je univerzální program používaný pro hodnocení rizik. 

Program je schopen na základě zadaných vstupních dat vypočítat kolik osob je 

uvězněno v dopravním tunelu např. při kongesci, či při dopravní nehodě, nebo 

kolik osob bude usmrceno při požáru, při nouzovém režimu tunelu.  

Program Capita je softwarovým vyjádřením kvantitativní analýzy rizik, 

konkrétně analýzy scénářů. Program umožňuje libovolně nastavovat rozměry 

tunelu, parametry požáru, variace dopravního proudu, dobu váhání řidičů před 

provedením evakuace atp. Díky tomu je uživatel schopen relativně věrně napodobit 

danou tunelovou stavbu a získat relevantní výsledky.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj univerzální, je nutné počítat s řadou 

zobecnění, díky tomu však program pracuje velice rychle a také může být využíván 

širším spektrem uživatelů. Ze stejných důvodů jsou však výsledky z programu 

Capita považovány pouze za předběžnou analýzu a při pochybnostech 

o bezpečnosti osob by měla následovat detailní analýza, založená na kvantitativním 

přístupu.  

Pro potřeby této práce byly v programu Capita nastaveny následující parametry, 

které odpovídají tunelu Kamenná  vrata. Modelace byla vždy opakována pro pravou 

i levou tunelovou troubu vzhledem k tomu, že je každá z nich jednosměrná a má 

opačný sklon. Celkově bylo provedeno deset simulací, které byly proměnlivé 

v několika parametrech. Konkrétně jde o variace v intenzitě dopravy, maximální 

rychlosti vozidel, času do uzavření tunelu a v zvoleném evakuačním modelu. 

Vzdálenost nouzových východů je možno určit ve RQQ m intervalech 

ve vzdálenosti od RYQ m do uYQ m včetně. Vzdálenost v tunelech však obvykle 

nebývá pravidelná, proto byla zvolena doporučovaná vzdálenost RYQ m.  
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Počet jízdních pruhů je nastaven na dva jízdní pruhy v pravé i levé tunelové 

troubě. Situace v tunelu ve chvíli simulace odpovídá standartní situaci, proto se 

předpokládá jednosměrný provoz v obou tunelových troubách. 

Intenzita dopravy je stanovena díky dokumentaci tunelu, která udává 

předpokládanou intenzitu dopravy mezi lety SQlQ až SQPQ. Z těchto hodnot byl 

vypočítán aritmetický průměr a následně byl konfrontován s kategorií, do které byl 

tunel zařazen. Vzhledem k tomu, že se jedná o kategorii TA, tedy o typickou 

kategorii pro dálniční tunely, byla intenzita nastavena na ZQQ voz/hod. Pouze 

ve dvou simulacích byla nastavena intenzita na RPQ voz/hod, což odpovídá provozu 

v nočních hodinách. Na obrázku u je vidět rozdělení tunelů do kategorií dle délky 

tunelu a dle intenzity dopravy, z kterého se vychází při kategorizaci nových 

tunelových staveb. 

Obrázek S - Rozdělení tunelů dle intenzity dopravy   Zdroj: [)S] 

 

Rychlostní limit je v tunelu dle dokumentace stanoven na RRQ km/h, v programu 

bylo možno nastavit pouze rychlost RQQ km/h, jedná se ale o zanedbatelný rozdíl.  

Podíl nákladních vozidel byl opět spočítán díky predikované intenzitě dopravy 

nákladních vozidel vs. osobních vozidel. Jedná se o t %, tato hodnota byla 
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v programu nastavena na RQ %, vzhledem k tomu, že CAPITA nabízí pouze hodnoty 

Q %, RQ % a lQ %.  

Přítomnost autobusu v programu lze nastavit pouze při intenzitě ̌ dopravy R PQQ 

voz/hod, což nebylo v modelaci možné, protože se jedná o intenzitu městských 

tunelů. Vzhledem k průměrné intenzitě provozu ZQQ voz/hod není možné autobus 

zahrnout, protože příliš vysoká intenzita dopravy by zkreslila výsledky. Proto bylo 

od modelace s autobusem ustoupeno. 

Obsazenost je u osobních automobilů nastavena na dvě̌ osoby a nákladních 

automobilů na jednu osobu. V posledních modelacích byla uvažována i nejhorší 

možná varianta, kdy je připočteno RQ % osob navíc. 

Parametry požáru byly použity dle doporučeného nastavení. Je využit implicitní 

fyzikální model SMARTFIRE, který počítá s koncentrací oxidu uhelnatého SQQQ ppm 

ve výšce R,P m. Jedná se o relativně vysokou koncentraci, která způsobuje rychlý 

nástup bolestí hlavy, závratí a nevolnosti. [SZ] Výkon požáru je nastaven na YQ MW, 

tato hodnota odpovídá požáru nákladního automobilu kategorie Nl.[St]  

Doba váhaní byla nastavena na tQ s, cože je ověřený čas, za který se člověk 

obvykle zorientuje v situaci a je schopen reagovat, tento parametr zůstává ve všech 

měřeních totožný. 

Jako evakuační model je možno využít buď model ČSN XlQZQS (dále jen „model 

ČSN“), nebo model Weidmannův. Tato práce využívá v osmi modelacích 

Weidmannův model, který určuje rychlost chůze osob na R,lu m/s se statistickým 

rozložením rychlosti a ve dvou modelacích model ČSN. Ten je však nastaven na 

rychlost YZ cm/s, což je velice nízká hodnota a vychází z norem pro obchodní domy, 

sportovní haly atp., kde lidé unikají společným východem, a tudíž je odlišná od 

profilu tunelové stavby. Proto tato práce využívá Weidmannův model, který byl 

navržen přímo pro tunely. [34] 
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c VÝSLEDKY 

c.Z FMEA analýza 

Do FMEA analýzy bylo do úvahy vzato pět nejčastějších událostí, které mohou 

v tunelu nastat. Následně jim byly přiřazeny možné příčiny a těm hodnoty 

závažnosti, pravděpodobnosti vzniku a zjistitelnosti. Poté byla vypočítána hodnota 

RPN, jejíž hodnoty jsou vidět v tabulce u. Události s nejvyšším RPN je požár, který 

je závažný, co se týče poškození tunelu a zastavení jeho provozu, proto se umístil na 

prvním místě. Druhou událostí je dopravní nehoda, která sice nemusí mít až tak 

závažné následky, ale naopak je nejpravděpodobnější podle statistik událostí 

v tunelech v České republice. Třetí událostí s nejvyšším RPN je zastavení vozidla, 

které je také velmi pravděpodobné, a hlavně velmi časté. Tyto tři události budou 

proto využity pro další modelaci v softwarovém nástroji Capita. Čtvrtou událostí je 

zastavení provozu tunelu, obvykle způsobené technickou chybou. V těchto situacích 

nebývá nikdo zraněn a jedinou škodou jsou ekonomické ztráty způsobené 

uzavřením tunelu a nutností zřízení dočasných objízdných tras. Proto nebyla tato 

událost vyhodnocena jako tolik závažná. Poslední událostí je poničení technologií 

v tunelu, tato událost je nepravděpodobná, vzhledem k jejím příčinám, které se 

téměř nevyskytují. 

Tabulka S - Výsledky FMEA analýzy 

Možné příčiny události Událost Sv Lk Dk RPN ∑RPN 
chyba operátora poničení technologií v tunelu 4 1 1 4 8 
teroristický útok v tunelu (výbuch) 4 1 1 4 
únik nebezpečných látek z vozidla požár 4 2 2 16 28 
srážka vozidel 4 3 1 12 
osoba/zvíře ve vozovce dopravní nehoda 2 3 2 12 24 
diskontinuální doprava 3 2 2 12 
nefunkční dopravní značení zastavení provozu tunelu 3 2 1 6 12 
nefunkční osvětlení 3 2 1 6 
porucha vozidla zastavení vozidla 3 2 2 12 20 
nedostatek paliva 2 2 2 8 

Zdroj: Autorka 
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c.X Softwarový nástroj Capita 

Bylo uskutečněno deset simulací, které všechny simulují situaci, kdy vozidlo 

zastaví v tunelu či se v něm stane dopravní nehoda. Každá simulace (neboli report) 

má vlastní unikátní kombinaci výše vyjmenovaných faktorů. V tabulce níže je vidět 

nastavení programu pro každý jednotlivý report. Jedná se vždy o jedinečné 

nastavení podmínek v tunelu, kdy první z nich je směr tunelové trouby (z důvodu 

rozdílného podélného sklonu), druhou proměnnou je čas do uzavření tunelové 

trouby operátorem, třetí je druh využitého evakuačního modelu, čtvrtou 

proměnnou je intenzita dopravy a poslední, pátou proměnnou je to, zda je počítáno 

s �v. nejhorším případem -  �n. zda je přičtena i odchylka, která přidává dalších      

RQ % z celkového počtu přítomných osob. Simulace jsou vyhodnocovány nejprve pro 

možnost dopravní nehody či zastavení vozidla v tunelu, následně pro požár 

v tunelové troubě, a nakonec i pro její evakuaci.  
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Tabulka L Přehled reportů programu Capita 

 

c.X.Z Simulace dopravní nehody/zastavení vozidla v tunelu 

Na obrázcích Y a P je vidět výsledek reportů č. R a S, které jsou totožné, 

vzhledem k tomu, že většina parametrů byla zadána stejně. Jedinou změnou byl 

sklon tunelu, který odpovídá vždy pravé a levé tunelové troubě. Jak je vidět na 

obrázku P, před prvním evakuačním východem je přítomno ZS osob, zatímco za ním 

je uvězněno pouze St osob. Zároveň je na obrázku Y patrné, že tunel je naplněn až 

za první exit, cca do vzdálenosti SRQ metrů, přestože k dopravní nehodě došlo hned 

na začátku tunelové trouby. To je způsobeno tím, že čas do uzavření tunelu byl RSQ 

sekund, tudíž vozidla, která vjedou dovnitř nezastaví hned, ale jedou po určitou 

dobu dál, protože netuší, že se dopravní nehoda stala. Osoby jsou uvězněny jak mezi 

vjezdem do tunelu a prvním únikovým východem tak i v menším počtu za ním. 

Jedná se o celkem RRR osob. Tento fakt je při dopravní nehodě bezpředmětný, protože 

Číslo 
reportu  

Tunelová 
trouba  

Čas do 
uzavření 
tunelu 

Evakuační 
model 

Intenzita dopravy 
(vozidla/hod) 

Nejhorší 
případ 

1. report Pravá 120 ČSN (0,58 
m/s) 

800 ne 

2. report Levá 120 ČSN (0,58 
m/s) 

800 ne 

3. report Pravá 120 Weidmann 800 ne 
4. report Levá 120 Weidmann 800 ne 
5. report Pravá 120 Weidmann 160 ne 
6. report Levá 120 Weidmann 160 ne 
7. report Pravá 240 Weidmann 800 ne 
8. report Levá 240 Weidmann 800 ne 
9. report Pravá neomezený Weidmann 800 ano 
10. 
report 

Levá neomezený Weidmann 800 ano 

Zdroj: [GF], Autorka  
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osoby mají dostatek času na evakuaci, vždy však existuje riziko požáru a je proto 

důležité tento údaj znát.  

 

 

Obrázek : - Počet uvězněných osob v tunelu – reporty č. ) a ?                Zdroj: [GF]  

 

Jak je vidět na obrázku X, který zobrazuje výsledky reportů Y a P, je počet osob 

uvězněných v tunelu pouhých SS. Tunel je tedy naplněn pouze do vzdálenosti cca uQ 

metrů za vstupní portál do tunelu, což je znatelný rozdíl oproti předchozí simulaci, 

i přesto že byl čas plnění nastaven stejně, na standartních RSQ sekund. Důvodem je 

nízká intenzita vozidel v tunelu (pouhých RPQ vozidel za hodinu), která odpovídá 

nočnímu provozu. 

 Z tohoto faktu vyplývá, že intenzita dopravy je prvním velmi důležitým 

faktorem, který je potřeba přesně znát v jakoukoli denní i noční dobu, aby byla 

možné složky IZS dostatečně informovat o počtu osob a vozidel v tunelu, protože se 

může významně lišit. 

        Obrázek L – Naplněnost tunelu vozidly – reporty č. ) a ?    Zdroj: [GF] 
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U simulací č. X a Z byla intenzita dopravy ponechána, naopak ale byla 

prodloužena doba do uzavření tunelu na SuQ sekund, to znamená prodloužení 

reakční doby operátora tunelu. Jak je vidět na obrázku Z, tato prodleva výrazně 

zvýšila počet vozidel a jejich vzdálenost v tunelu až na SuQ metrů, což je až skoro ke 

třetímu evakuačnímu východu, a tudíž i počet uvězněných osob, který se 

zdvojnásobil. Dle obrázku t je mezi vjezdem a R. evakuačním východem a mezi R. a 

S. evakuačním východem je uvězněn maximální počet osob – tedy ZS. Mezi S. a l. 

evakuačním východem je uvězněno YZ osob. 

Reakční doba operátora je proto druhým kritickým faktorem, který výrazně 

ovlivňuje počet uvězněných vozidel a osob a je proto důležité věnovat pozornost 

výcviku operátorů i vybavení dispečinku, aby bylo možné tyto situace co nejdříve 

zjistit a lokalizovat. 

 

Obrázek ` – Počet osob uvězněných v tunelu – reporty č. L a :    Zdroj: [GF] 

Obrázek a - Naplněnost tunelu vozidly – reporty č. ` a a    Zdroj: [GF] 
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Obrázek b - Počet osob uvězněných v tunelu – reporty č. ` a a    Zdroj: [GF] 

U reportů č. t a RQ byla nastavena nejhorší možná situace a to ta, že operátor 

nezareaguje vůbec, či selže technika, tunel proto nebude uzavřen a naplní se zcela. 

Tato situace nastává i během dopravních kongescí. Celkový čas naplnění tunelu je 

YtS sekund a v tunelu je uvězněno celkem PQQ osob a lRt vozidel (viz obrázky RQ a 

RR). Model zároveň počítá i s RQ % osob navíc, �n. s nejhorší možnou variantou, která 

by se reálně mohla v tunelu stát. Její nebezpečnost spočívá v počtu uvězněných osob 

a z ohledu obtížné průjezdnosti vozidel IZS. 

 

 

Obrázek )) - Počet osob uvězněných v tunelu – reporty č. b a )F   Zdroj: [GF] 

 

 

Obrázek )F - Naplněnost tunelu vozidly – reporty č. b a )F   Zdroj: [GF] 
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c.X.X Požár v tunelu 

Pro situaci, kdy by se v tunelu vyskytl požár, je jako hlavní faktor použita 

koncentrace uvolňovaných škodlivin a rychlost jejich šíření. Jedná se především 

o koncentrace oxidu uhelnatého a kyseliny chlorovodíkové. Kritická koncentrace je 

vždy dosažena ve výšce cca R,P metrů a její hodnota je Q,QQS ppm pro oxid uhelnatý 

a Q,QQQu ppm pro kyselinu chlorovodíkovou. 

Situaci ze všech deseti modelací lze shrnout pouze do dvou grafů, vzhledem 

k tomu, že šíření škodlivin v tunelu není nijak výrazně ovlivněno počtem osob, či 

rychlostí jejich evakuace, ale pouze samotnou stavbou tunelu a jeho sklonem. Právě 

sklon tunelu, a tedy rozlišení pravé a levé tunelové trouby je tady jediným 

rozlišovacím faktorem.  

Pro reporty R, l, Y, X a t byl nastaven podélný sklon tunelu na + l % a výsledkem 

bylo dosažení kritické koncentrace u prvního nouzového východu za RZR sekund a u 

druhého za SZZ sekund.  

Zatímco u reportů č. S, u, P, Z a RQ byl nastaven opačný podélný sklon, tedy – l % 

a čas dosažení kritické koncentrace u prvního exitu byl RuS sekund a u druhého exitu 

SSX sekund. Jedná se tedy o výrazně kratší časy než u druhé tunelové trouby, což 

může být zásadní při evakuaci osob. Je tedy třeba zvažovat i tento faktor a adekvátně 

umístit ventilační zařízení. 

Obrázek )? – Rychlost dosažení kritické koncentrace u jednotlivých exitů – reporty ), G, L, `, b  Zdroj: [GF] 
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c.X.d Evakuace tunelových trub 

Poslední částí zkoumanou díky programu Capita je evakuace osob při požáru 

v tunelu. Klíčovými parametry pro tuto část jsou �v. doba váhání, tedy čas mezi 

naplněním tunelu (a tím pádem zastavením i posledního vozidla) a započetím 

evakuace, a také rychlost evakuovaných osob. Pro všechny reporty, byla nastavena 

doba váhání na tQ sekund, což je dle předpisů nastavená předpokládaná doba. Co 

se týče rychlosti evakuace, v osmi simulacích byl využit Weidmannův evakuační 

model se statisticky rozloženou rychlostí pro co největší autenticitu a ve dvou 

simulacích byl využit evakuační model podle ČSN, který určuje rychlost člověka při 

evakuaci na Q,YZ m/s. Výsledné počty obětí během evakuace jsou uvedeny v tabulce 

níže.  

Tabulka : - Výsledky modelu evakuace 

 

 

 

 

 

 

Číslo reportu Počet 
uvězněných 
osob 

Čas evakuace (v 
sekundách) 

Počet obětí Úmrtnost (v %) 

1 111 464 67 60,36 

2 111 464 103 92,79 

3 111 425 38 34,23 

4 111 425 92 82,88 

5 22 306 5 22,72 

6 12 306 6 50 

7 222 514 41 18,46 

8 167 514 133 59,9 

9 600 869 46 7,66 

10 600 869 145 24,16 

Zdroj: [GF], Autorka 

Obrázek )G - Rychlost dosažení kritické koncentrace u jednotlivých exitů – reporty ?, S, :, a, )F  Zdroj: [GF] 
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Z tabulky vyplývá, že největší úmrtnost (alarmujících tl %) vznikla při simulaci 

č. S. Jedná se o kombinaci parametrů levé tunelové trouby, hustoty dopravy ZQQ 

vozidel za hodinu a byl použit v současné době využívaný evakuační model ČSN. 

Výsledky je možno vidět na obrázku RY, kde je vidět, že mezi prvním a druhým 

evakuačním exitem se stihnou evakuovat, a tedy přežít pouze dvě osoby, mezi 

nultým a prvním evakuačním exitem šest osob. 

Je zajímavé provést srovnání s variantou, která měla vyjít nejhůře, protože měla 

největší počet obětí. Jedná se o report č. RQ, kde je však úmrtnost nižší o PZ %. Je to 

proto, že u reportu č S. se nachází drtivá většina osob mezi vjezdem do tunelu a 

exitem č. R a těsně za ním, nachází se tedy v bezprostřední blízkosti požáru, a navíc 

většina z nich uniká jediným blízkým únikovým východem. Oproti tomu u reportu 

č. RQ je v tunelu sice mnohokrát více osob, ale protože se nacházejí v dostatečné 

vzdálenosti od požáru, mají dostatek času na evakuaci. 

 

 

 Paradoxně nejlépe vyšel report č. t, který kopíruje podmínky reportu č. RQ. Jediný 

rozdíl je v tom, že jeden požár je namodelován v pravé a druhý v levé tunelové 

troubě a mají tedy odlišný podélný sklon, přesto se liší o celých RX % a oproti nejhorší 

Obrázek )L – Počet obětí u jednotlivých exitů – report č. ?    Zdroj: [GF] 

Obrázek )S – Počet obětí u jednotlivých exitů – report č. )F    Zdroj: [GF] 
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variantě o ZY %. Na této situaci je dobře vidět významný vliv sklonu vozovky pro 

šíření zplodin a vlivu na přežití osob.  
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h DISKUZE 

První část analýzy rizik pomocí FMEA analýzy určila jako tři hlavní hrozby 

zastavení vozidla v tunelu, dopravní nehodu a požár vozidla. Ty byly poté využity 

pro simulace v programu Capita. Závěry této analýzy rizik je možné rozdělit 

do několika dílčích částí. 

Výsledky týkající se požáru v tunelu byly velmi zajímavé vzhledem k tomu, že 

nastavení množství vozidel či jejich rozložení žádným způsobem neovlivnilo šíření 

požáru ani zplodin. Jediným a hlavním faktorem, který způsobil rozdíly, byl 

podélný sklon tunelu, který měl však významný vliv (rozdíl uQ sekund). Bohužel, 

program Capita nedovoluje nastavit další, pro šíření zplodin stejně důležitý faktor, 

a to profil tunelu.  

Ve srovnávací studii pro tunely na dálnici Dl se však rozhoduje mezi šířkou 

tunelu t,Y metrů nebo Z metrů. Proto byly v této studii provedeny simulace požáru 

v obou těchto šířkách. Dle výsledků simulací se díky zúžení tunelového profilu 

snižuje doba do dosažení limitních hodnot měřených zplodin a také viditelnost 

v tunelu až o lQ %. Tyto výsledky ještě podporuje již zmiňovaný podélný sklon. 

Proto lze zjednodušené výsledky z programu Capita sice využít pro předběžné 

zhodnocení rizik, neboť výsledky do jisté míry korespondují s výstupy profesionální 

studie, nelze je však brát jako dostatečné z hlediska šíření zplodin a ohně, vzhledem 

k omezenému množství nastavitelných parametrů. [SP] 

Výsledky simulací týkající se evakuace jsou však o něco přesnější, přestože 

poněkud rozporuplné, což je možno připsat několika faktorům. Prvním faktorem je 

čas váhání. Je těžké odhadnout, jak dlouho bude člověku trvat zpracovat informace 

o nutnosti evakuace, vzhledem k tomu, že se jedná o pro něj nezvyklou situaci. Proto 

je vhodné tunely vybavovat vhodnými grafickými prostředky, které člověku mohou 

pomoci situaci lépe zpracovat. [lR] Mlatečková ve své diplomové práci zvažuje 
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o polovinu kratší dobu váhání evakuovaných osob, než je obvyklých tQ sekund. Tato 

změna snižuje počet mrtvých až o desítky procent. Je ovšem velmi obtížné určit 

individuální reakce osob na tuto neobvyklou situaci, a proto je dle mého názoru 

velmi hazardní zvažovat takto krátkou rozhodovací dobu v reálných podmínkách. 

Dle Mlatečkové je další možností, jak zkrátit dobu evakuace, dřívější spuštění 

evakuačního rozhlasu. Tato akce, pokud je učiněna okamžitě po zjištění události 

může zkrátit dobu evakuace až o RSQ sekund. [lS] 

 Druhým důležitým faktorem při evakuaci je rychlost evakuovaných osob. 

V současné době, se při navrhování bezpečnostních prvků, vzdálenosti únikových 

východů atd. využívá evakuačního modelu dle ČSN Xl QZQS o požární bezpečnosti 

staveb. Tato norma udává, že rychlost evakuujících se osob je Q,YZ m/s a podle ní jsou 

všechny tunely koncipovány. Pokud je však vycházeno z premisy, že průměrná 

rychlost člověka v běžných situacích je R,lu m/s se standartní odchylkou Q,SP m/s, a 

zároveň z faktu, že se osoby v situacích, kdy je nutná evakuace, snaží pohybovat co 

nejrychleji, je možné logicky vyvodit, že předpokládaná rychlost evakuace dle ČSN 

je poněkud poddimenzovaná. [ll] Tato norma má totiž základ ve výpočtech 

evakuace pro sportovní haly a jiné prostory s jedním východem, či s východy, které 

jsou od sebe hodně vzdáleny. Přesto je tato norma využívána i pro tunely a díky 

tomuto požadavku se navyšují náklady na stavbu a provoz tunelů, aby mohla být 

zajištěna bezpečnost i při takto nízké rychlosti. V programu Capita je proto možnost 

využít i Weidmannův evakuační model, který rychlost upravuje na R,lu m/s se 

statistickým rozložením. Díky tomu jsou časy evakuace oproti ČSN sníženy, 

přestože díky statistickému rozložení se může jedna osoba významně zdržet a 

prodloužit tím dobu evakuace. [lu]  

Zůstává tedy otázkou, proč se stále využívá „pomalejší“ model ČSN, přestože 

je Weidmannův model dle nejnovějších poznatků přesnější a zároveň se zkracuje 

doba evakuace. To by mohlo i změnit skladbu bezpečnostních opatření, vzhledem 

k tomu, že se osoby dostanou ze zasažené oblasti mnohem dříve. To nevyhnutelně 
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vede i ke snížení nákladů na bezpečnostní opatření a bylo by možné je využít na jiné 

aspekty stavby. Například na rozšíření profilů tunelu. 

Ve srovnávací studii pro tunely stavěné na dálnici Dl existuje ze strany zadavatele 

několik argumentů pro zúžení profilu tunelů. Zástupci HZS však naopak žádají, aby 

tunel byl rozšířen ještě o další pruh, protože se pak tunely samy přirozeně 

odvětrávají, a navíc mají složky IZS mnohem větší prostor kolem požářiště a zásah 

je možné vést z více stran.  [SP s. l] I dle nejnovějších zahraničních studií je trendem 

rozšiřování tunelového profilu právě z důvodu kvalitního přirozeného odvětrávání. 

Úzký tunelový profil, obzvlášť pokud je přítomen i podélný sklon, může způsobit 

rapidní nárůst rychlosti šíření kouře a ostatních toxických zplodin hoření. [lY] Tento 

fakt je možné sledovat i na reportech z programu Capita, které mají nastaveny stejné 

výchozí podmínky, kromě sklonu tunelové trouby. Tunely, které měly nastavené 

podélný sklon na -l %, dosáhly kritické hladiny zplodin o uQ sekund dříve, než 

tunely s podélným sklonem +l %. Šance na evakuaci je tedy vyšší, pokud jsou tunely 

širší. Přesto se však o rozšiřování tunelů v ČR neuvažuje, a to i z finančních důvodů.  

Díky těmto protichůdným faktům vyvstává celková otázka ohledně financování 

tunelových staveb. Pro vyhodnocení rizik ohledně evakuace se totiž využívá jako 

jeden z hodnotících faktorů úmrtnost. Ta je běžně vyžívána při analýzách rizik 

v dopravě. Jedná se ale o morálně problematickou veličinu a je proto obtížné určit, 

jaká míra úmrtnosti je ještě akceptovatelná. V tu chvíli totiž analytik musí určit, jaká 

je hodnota lidského života.  

Dále je nutné si uvědomit, že přestože byly pro tuto analýzu vybrány události 

požár, nehoda a zastavení vozidla, tak to neznamená, že ostatní hrozby z FMEA 

analýzy je možné podcenit.  

Vysoké riziko je spatřováno v přepravě nebezpečných látek nákladními vozidly, 

která se tunely mohou obvykle pohybovat (v případě tunelu Kamenná vrata tvoří 
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nákladní vozidla cca RQ % z celkového počtu projíždějících vozidel). Tunely v České 

republice jsou, kromě části tunelů v Praze, všechny zařazeny do kategorie A, která 

dovoluje přepravu nebezpečných látek tunely bez omezení. Tato vozidla však 

představují velký zdroj rizik, především rizika exploze, úniku těchto látek či požáru. 

Je významný rozdíl mezi tím, zda mají složky HZS řešit „obyčejný“ požár v tunelu, 

který už tak může být náročný z hlediska nemožnosti vjezdu vozidel HZS a velkého 

množství překážek, či požár vozidla převážejícího nebezpečné chemické látky, který 

přidává další faktor, který musí jednotky řešit. Tato skutečnost může ztížit zásah a 

zároveň i zkrátit dobu, během které je možná bezpečná evakuace. [lP], [lX] 

Celkově lze výsledky analýzy rizik za použití programu Capita považovat pouze 

za výsledky předběžné. Tento softwarový nástroj má jako nespornou výhodu jeho 

velice snadnou obsluhu, která nevyžaduje od uživatele žádné znalosti programu, 

protože každý krok obsahuje obsáhlé vysvětlení, jak dané hodnoty nastavit a také je 

případně předvyplňuje, pokud si uživatel není jistý. Druhou velkou výhodou je 

rychlost zpracování informací. Podobné nástroje na výpočet šíření požáru mohou 

varianty přepočítávat hodiny, programu Capita to trvá pár vteřin. Tato rychlost je 

však vykoupena zjednodušením zadávaných parametrů. Část z nich si uživatel 

může vybrat z několika pevně daných hodnot, část zadat ručně, ale například velmi 

důležitý parametr, kterým je šířka tunelu, je pevně zadán, tudíž jsou výsledky 

částečně zkreslené. 

Zkreslenost výsledků však platí pro veškeré softwarové nástroje, vzhledem k tomu, 

že i přes snahu o co největší přesnost nikdy není možno naprogramovat veškeré 

podmínky, jak očekávané, tak neočekávané, jako jsou poté v reálné situaci. Proto je 

potřeba u důležitých projektů (jako například navrhování tunelových staveb) 

provádět analýzu rizik nejprve pomocí softwarových nástrojů, stejně jako v této 

bakalářské práci, ale následně dané scénáře ověřit v konkrétní tunelové stavbě 

naživo za přítomnosti složek IZS, obsluhy tunelu i nezávislých hodnotitelů. 
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f ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá problematikou bezpečnosti v tunelech při mimořádných 

událostech, a to především při dopravních excesech jako je dopravní nehoda, či 

požár vozidla. Práce se věnuje popisu bezpečnostních prvků, které jsou v tunelech 

využívány a popisuje jejich funkci v bezpečnostním systému tunelu. 

Praktická část je věnována analýze rizik tunelu Železná Vrata, která je zaměřena 

na deset událostí, které mohou v tunelu nastat, ty jsou vyhodnoceny pomocí FMEA 

analýzy a následně jsou tři nejrizikovější zpracovány pomocí softwarového nástroje 

Capita. Vzhledem k omezeným možnostem tohoto nástroje jsou všechny hodnoty, 

zadávané do tohoto programu, zaokrouhleny. 

Výsledky simulace ukazují, že při běžném provozu tohoto tunelu mohou nastat 

takové kombinace faktorů, které způsobují výrazné ztráty na životech 

evakuovaných osob. Díky těmto simulacím je však možné odhadnout, jaké je riziko, 

které můžeme ještě označit jako přijatelné, a také mohou sloužit jako podklad pro 

zpracování hlubší analýzy scénářů. Je zde především prostor pro bližší spolupráci 

složek IZS a obsluhy tunelu. 

V současné době je trendem mimořádným událostem v tunelu předcházet již ve 

fázi navrhování, a to pomocí umísťování proměnlivého dopravního značení, 

vhodně stavebně vyřešeného prostoru tunelu, který působí pozitivně na psychiku 

řidiče a dále velkého množství prvků, které dovolují řidičům přivolat pomoc složek 

IZS či obsluhy tunelu, a tím na události upozornit ještě dříve, než se významněji 

rozvinou. 
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