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Vybavování, zkoušení a provozování
tunelů na pozemních komunikacích

Příprava předpisů - současný stav

� Role vládních a nevládních organizací

� Technické podmínky a metodické pokyny

Fakulta dopravní ČVUT
Ústav „Dopravní systémy“

Společná laborato ř
tunelových systém ů
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Tunel – zvláštní část komunikace

doprava

bezpečnost

ekonomikaekologie

morální dilema investorů a projektantů
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Role ne/státních organizací

‒ Ministerstvo dopravy
‒ Standardizace

‒ Výzkumné projekty

‒ Role nestátních organizací

‒ Národní organizace ITA/AITES

‒ specializovaný výbor pro bezpečnost v silničních tunelech

‒ Tunelová sekce ČSS

‒ dlouholetá činnost, platforma pro výměnu názorů (ТP98…)

‒ PIARC/C4 „Road Tunnels Operation“

‒ zásadní význam pro rozvoj oboru

‒ Spolupráce na mezinárodní úrovní

– Evropský výbor pro bezpečnost v silničních tunelech (hodnocení rizik, nehody)

– COSUF (Committee on Operation Safety of Undergrounds Facilities) – provoz, výzkum

– ŘSD: „Bezpečnostní komise“

– MV GŘ HZS „Požární bezpečnost silničních tunelů“
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Mezinárodní silniční organizace PIARC - C4

Národní gestor: prof. Přibyl

WG1  „Operation and Safety“

„Recommendation for Strategic Tunnel Safety Management“
“Good practice for road tunnel emergency exercises”
“Recommendation on management of maintenance and safety inspection of road tunnels”. 
“Life cycle aspects of tunnel equipments”

WG2 “Road Tunnel Safety”

“Risk Evaluation”
„Improving safety in existing tunnels”

WG3 „Influence user behaviour in tunnel“

„Driver education“, 
„Real time communication“

WG4  „Air Quality, Fire and Ventilation“

“Vehicle emission factors for fresh air demand calculation”
“Design fire”
“Guidelines on the applicability, cost-effectives and operation of fixed fighting systems”

WG5 „Knowledge Management“



Systematický proces od roku 1996
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ТP 98 „Technologické
vybavení tunelů PK“
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Dopravně-telematický systém
- doprava
- bezpečnost
- technologie

Pro popis standardy ITS
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Kategorizace tunelů z hlediska shodného rizika

• Dělení dle stavební délky … osvětlení, ventilace

• Dělení dle shodné kategorie bezpečnosti (voz.km)
– statisticky  TA; TB; TC … shodná bezpečnost

– roční průměr denních intenzit
– predikce na 15 let

dělení platné od roku 1998
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TP98: Technologické vybavení tunelů PK

TP98/1998, TP98/2004

I. Technologické vybavení tunelu
II. Kategorizace tunelů z hlediska bezpečnosti
III. Dopravní systém
IV. Osvětlení tunelu
V. Větrání tunelu
VI. Bezpečnostní vybavení
VII. Spojovací a dorozumívací zařízení
VIII. Požární zabezpečení
IX. Systém videodohledu
X. Centrální řídící systém
XI. Zásobování elektrickou energií
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Výzkum bezpečnosti krátkých tunelů SAFETUN

� Analytická část (VZ247/EEG)

� Syntetická část
� tunely kratší než 500 m



Technické podmínky – změna 1
� Technické podmínky TP 98 – Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací

schválené MD ČR – OPK dne 28. 8. 2003, s účinností od 1. 10. 2003                                            

se mění v následujících kapitolách takto:

� vkládá je nová kapitola řešící problematiku tunelů kratších než 500 m, 
vč. přílohy k výpočtu osvětlení,

� doplňuje se kapitola o dopravně telematické architektuře tunelů,

� je navržena alternativní metoda pro výpočet osvětlení krátkých 
tunelů,

� jsou upřesněny některé požadavky na větrání tunelů,

� doplňuje se problematika bezpečnosti o poznatky z návrhu tunelů,

� doplňuje se problematika bezpečnosti o požadavky na měření
úsekové rychlosti,

� upřesňuje se kapitola Zásobování elektrickou energií.
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Úsekové měření rychlosti

� Principy měření rychlosti
� metody rozpoznání SPZ ve dvou místech

� měří se průměrná rychlost

� Výborné výsledky
� po zavedení systému klesla průměrná

rychlost o 22 km
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ТP 154 „Provoz, správa a 
údržba tunelů na 
pozemních komunikacích“

vydání 2002
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Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací

I. Provozní dokumentace

� bezpečnostní dokumentace, tunelová kniha, dopravní řád, provozní řád, havarijní karty

II. Správní dokumentace

- tunelový list, evidenční listy, archiv, záruční listy, popisy zařízení …

III. Provoz, prohlídky, revize a kontroly provozuschopnosti, údržba a oprava tunelů

- provozování řádné/ mimořádné; řád provádění prohlídek a kontrol; … údržby a oprav
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Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací

IV Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací

- charakteristiky zvláštních a mimořádných režimů

- organizace bezpečnostní politiky

V. Opatření při omezování dopravy v tunelech a jejich uzavírkách

VI. Sběr a vyhodnocování dat
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„ČSN 73 7507 
Projektování tunelů
pozemních komunikací“

vydání 2004
revize
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Školení obsluh tunelů

Metodický pokyn
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skripta
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2020

SAFETUN - Trenažér
� Stanovení požadavků

� jednotná koncepce řešení
� tři trenažéry pro ČR

� koncepce vyjde z emulace stavů a 
interaktivní reakce dispečera 

� co nejlepší kopie konkrétního tunelu 
a jeho funkčností

� Havarijní karty získány pro tunely 
Panenská, Libouchec a ATM (Mrázovka)

� Analýza havarijních karet
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Trenažér (EDS)

� Simulace všech zařízení připojených k ŘS včetně možných poruch

� Simulace důležitých fyzikálních veličin v závislosti na stavu technologie 

� Totožné reakce jako reálný ŘS při vzniku nestandardní události

Obrazovka dopravy na stanici 
školeného dispečera
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Trenažér (EDS)

Obsahuje: 

� Stanice dispečerů (jako v reálném ŘS)

� Stanici školitele (vyvolání události, hodnocení reakcí dispečera)

� Simulátor videodohledu (pomocí počítačové grafiky)

Obrazovka školitele

Výstup simulátoru videodohledu
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Zkoušky požárně
bezpečnostních zařízení
v tunelech pozemních 
komunikací

Metodický pokyn



Obsah

� Zařazení tunelových staveb
� Vymezení požárně bezpečnostních zařízení
� Zobecněný diagram pro událost typu „Požár“
� Objektový model mimořádné situace typu požár

� A Základní typy zkoušek
� A.1 Členění zkoušek dle realizační fáze stavby
� A.2 Druhy zkoušek

� B Popis jednotlivých druhů zkoušek
� B.1 Prověřování projektovaných parametrů požárního větrání
� B.2 Zkoušky u výrobce
� B.3 Individuální funkční zkoušky jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení a 

systémů
� B.4 Komplexní zkoušky funkčnosti PBZ a integrovaného řídicího systému
� B.5 Zkoušky podélné ventilace
� B.6 Zkoušky horkým kouřem
� B.7 Cvičné zkoušky dispečerů technologie a operátorů dopravy
� B.8 Prověřovací a taktické cvičení

� C Termíny zkoušek PBZ v provozu tunelu
24



B3 Individuální funkční zkoušky jednotlivých 
požárně bezpečnostních zařízení a systémů

� Funkční zkoušky PBZ probíhají zpravidla v cílovém umístění zkoušených zařízení nebo 
subsystémů v tunelu.  Při zkouškách mohou být simulovány podmínky aktivace senzorů

� Individuální zkoušky požárně bezpečnostního zařízení předchází komplexním 
zkouškám. Za jejich přípravu a organizaci odpovídá objednatel stavby tunelu. Realizaci 
zkoušek, před uvedením do provozu, zajišťuje osoba, která prováděla montáž

� Při individuálních funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně
bezpečnostního zařízení odpovídá projektovaným a technickým požadavkům na jeho 
požárně bezpečnostní funkci.
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B4  Komplexní zkoušky funkčnosti PBZ a 
integrovaného řídicího systému
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B5 Zkoušky podélné ventilace
� Cílem zkoušek podélné ventilace je ověření, zda navržené a realizované požární

větrání odpovídá projektovanému stavu

� V projektové dokumentaci je stanovena požadovaná rychlost vzdušiny v tunelu ve 
směru jízdy i v protisměru pro případ požáru v různých místech tunelu (různé scénáře 
požáru)

� Pro každý scénář řešení fiktivního požáru se měří a hodnotí časová křivka proudění
vzdušiny
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B6  Zkoušky horkým kouřem
� V tunelech s mechanickým ventilačním systémem musí být provedena zkouška horkým kouřem, a 

to před uvedením tunelu do provozu a 1x za 4 roky při provozu tunelu. V tunelech bez 
mechanické ventilace pouze na zvláštní požadavek složek IZS (orgánů státní správy)

� Při provedení této zkoušky je možno vycházet z doporučení rakouské směrnice RVS 09.02.31, 
které je uvedeno v následujícím odstavci, nebo lze vycházet ze zkoušky horkým kouřem za použití
aerosolu s reálným energetickým zdrojem

� Při zkoušce jsou měřeny fyzikální parametry a to minimálně rychlost proudění vzduchu, rozložení
teplot a měření zakalení vzdušiny. Rozložení senzorů a detailní popis měření navrhuje expert se 
zkušenostmi v oblasti fyzikálních měření. Kromě toho musí být zajištěno subjektivní hodnocení
poučenou skupinou expertů. O zkouškách musí být zpracována písemná zpráva doložená
fotografiemi a videozáznamy
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BEZPEBEZPEČČNOST VNOST V TUNELECH TUNELECH 
POZEMNPOZEMNÍÍCH KOMUNIKACCH KOMUNIKACÍÍ

Připravované TP



Obsah

� Kategorie bezpečnosti v tunelech

� Analýza a řízení rizik

� kvalitativní

� kvantitativní

� Kategorie událostí

� možnosti evakuace z tunelu

� Orgány zajišťující bezpečnost v 
tunelu

� Bezpečnostní dokumentace

� Požadavky na záznam událostí
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Děkuji za pozornost

mail: pribyl@fd.cvut.cz


