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2. Úvod, popis a základní charakteristiky tunelu Maletín
Zajištění bezpečného provozu tunelu je cílem a úkolem správce tunelu jako součást jeho
bezpečnostní politiky a managementu rizik. Nezbytným předpokladem pro úspěšné
zvládnutí tohoto úkolu je kvalitní návrh bezpečnostního systému tunelu již v prvních
stupních projektování. Důležitou součástí projektové dokumentace je Bezpečnostní
dokumentace. Její zpracování je vyžadováno Nařízením vlády č. 264/2009 Sb., které též
definuje její obsah pro fázi projektování se zaměřením na územní řízení a stavební povolení.
Protože však blíže samostatně nespecifikuje části zpracovávané pro územní řízení, byla
bezpečnostní dokumentace tunelu Maletín zpracována dle požadavku TKP-D, kapitola 7,
příloha č. 4, (edice 2016), kde je obsah bezpečnostní dokumentace pro územní řízení
specifikován v souladu s Nařízením vlády č. 264/2009 Sb. v tomto rozsahu :
1. Popis plánované stavby a příjezdu k ní, včetně plánů nezbytných k pochopení
projektu stavby a předpokládané organizace provozu (je součástí dalších částí DÚR).
2. Analýza rizik – základní zhodnocení havarijních scénářů v tunelu na základě
odhadované intenzity dopravy.
Dálniční tunel Maletín je součástí stavby D35 Staré Město - Mohelnice a bude se nacházet
v úseku dálnice D35 mezi MÚK Staré Město (km 55,190) a MÚK Maletín (km 62,620). Tunel
o celkové délce 1312,5 m bude tvořen dvěma samostatnými jednosměrně pojížděnými
tunelovými troubami. Tunel je umístěn mimo zástavbu, je šířkové kategorie T8 s povolenou
nejvyšší rychlostí 100 km/h. Světlá výška průjezdného profilu tunelu je 4,80 m. Tunelové
trouby jsou propojeny čtyřmi raženými tunelovými propojkami.
Před hradeckým portálem tunelu bude zřízena nástupní plocha integrovaného
záchranného systému (IZS). V souladu s ČSN 737507 bude také plocha mezi jízdními pásy
dálnice před oběma portály upravena jako zpevněný bezbariérový přejezd, který je také
využitelný pro vozidla IZS.
Pod nástupní plochou na hradeckém portále bude umístěna nádrž na vodu pro zásah HZS.
Nádrž má objem 216 m3 a v případě použití vody musí být voda v nádrži doplněna
nejpozději do 36 hodin po jejím vyprázdnění.
Povrchové vody v tunelových troubách budou svedeny do průběžných štěrbinových žlabů
s obrubníkem. Mezi štěrbinové žlaby budou po max. 50 - 60 m vložené kanalizační
protipožární přepážky, které zabraňují přenesení požáru hořlavých kapalin. Štěrbinové
žlaby budou vyústěny do nádrže pro zachycení kontaminovaných vod. Nádrž je navržena
jako „bezodtoková“ s bezpečnostním přepadem, který je uzavřen pomocí mechanicky
ovládaného uzávěru.
Konstrukce tunelu bude ochráněna s ohledem na bezpečnost provozu tak, aby nedošlo
k čelnímu nárazu vozidla do konstrukce tunelu.
Ke Hradeckému portálu bude zřízena přístupová komunikace pro jednotky IZS a to nově
vybudovanou komunikací napojenou na přivaděč ze silnice I/35.
Dopravní zátěže po uvedení tunelu do provozu byly predikovány a jsou uvedeny
v dokumentu zpracovaném AF-CITYPLAN s.r.o. v září 2019.
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Prognóza dopravy je jedním ze základních vstupních údajů pro zpracování analýzy rizik a
stanovení bezpečnostní kategorie tunelu Maletín. Z výše uvedeného dokumentu vyplývají
dopravní zátěže uvedené v tabulce č. 1.

Kategorie / rok

2030

2040

2050

PTT
LTT
Celkem
PTT
LTT
Celkem
PTT
LTT
Celkem

osobní
nákladní do
automobil
3,5 t
9640
10310
19940
11330
11740
23070
11770
12140
23910

1520
1490
3010
1830
1850
3680
1920
1950
3870

nákladní
nad 3,5 t

Celkem

Podíl
nákladní
přepravy
(%)

2520
2530
5050
2630
2690
5320
2770
2830
5600

13680
14330
28010
15790
16280
32070
16460
16920
33380

18,4
17,7
18
16,7
16,5
16,6
16,8
16,7
16,8

Tabulka č. 1
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3. Metody analýzy rizik a definice rozsahu
Rizikem se rozumí očekávaný rozsah následků nepříznivých jevů pro osoby, životní
prostředí nebo ekonomické hodnoty. Riziko je zpravidla vyjádřeno jako součin
pravděpodobnosti vzniku události a jeho následků. Při hodnoceni rizika je nutné rozlišovat
různé stupně rizik, jako je riziko :
• Individuální - pravděpodobnost, že průměrná nechráněná osoba, nacházející se v
určitém místě je usmrcena v důsledku nehody způsobené existujícím nebezpečím
• Společenské - je definováno jako vztah mezi četností události a počtem osob v dané
populaci, které jsou postiženy specifikovanou úrovní poškození v důsledku působení
specifikovaných nebezpečí
• Ekonomické – kvantifikuje očekávanou hodnotu ekonomických škod
• Tolerovatelné
Pro provedení analýzy rizik není českými předpisy stanovena žádná konkrétní metoda.
V roce 2010 byly Ministerstvem dopravy vydány technické podmínky TP229 „Bezpečnost
v tunelech pozemních komunikací“, které však pouze představují metodický návod, jak je
možné při zpracování analýzy rizik postupovat a jaké metody analýzy rizik je možné
aplikovat.
Metoda a postup pro analýzu rizik tunelu Maletín proto vychází jak z výše uvedených
požadavků jednotlivých předpisů, tak z technických podmínek TP 229.
Analýza rizik pro tunel Maletín je zpracována v rozsahu požadavků předpisů aktuálně
platných v ČR v době zpracování této dokumentace. Jedná se tyto předpisy :
•

Zákon č. 80/2006 Sb., §12a
− Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m na základě podkladů
správce pozemní komunikace, jejíž součástí je tunel nad 500 sestavuje
bezpečnostní dokumentaci a průběžně v ní zaznamenává změny údajů.
Náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m stanovuje Nařízení
vlády č. 264/2009 Sb.

•

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb.
− §2, odst. 2b - analýza rizik pro tunel jako součást bezpečnostní dokumentace
zahrnuje veškeré konstrukční faktory a podmínky provozu na pozemních
komunikacích, které mají vliv na bezpečnost, zejména charakteristiky provozu
na pozemních komunikacích, délku tunelu, prostorové uspořádání tunelu a
prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den
− §2, odst. 2c - hodnocení rizikových situací, zejména nejsložitější varianty takové
situace, popisující možné mimořádné události, které jednoznačně ovlivňují
bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, ke kterým může dojít během
provozování tunelu, a povahu a rozsah jejich možných následků; zvláštní
hodnocení určuje a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku
mimořádných událostí a jejich následků
− Příloha č. 1, odst. 2.2 - v tunelech o sklonu větším než 3 % se na základě analýzy
rizik musí přijmout dodatečná nebo zesílená opatření ke zvýšení bezpečnosti
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•

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
kap. 7 (vydání 2016)
− Příloha č. 4, odst. 3 – součástí DÚR je analýza rizik v rozsahu základního
zhodnocení havarijních scénářů v tunelu na základě odhadované intenzity
dopravy

Současně byly přiměřeně aplikovány ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční
sítě. Tato směrnice byla do českého právního řádu aplikována zákonem č. 80/2006 Sb.
Tunel Maletín naplňuje požadavky předpisů na zpracování analýzy rizik v těchto
parametrech :
• je delší než 500 m
Pro analýzu rizik byly zpracovateli zvoleny tyto metody :
• Normativní
− vyhodnocení bezpečnostní kategorie
− specifikace vyžadovaných bezpečnostních stavebních úprav
− specifikace vyžadovaného bezpečnostního vybavení
• Kvantitavní
− zhodnocení havarijních scénářů v souladu s metodou analýzy scénářů CAPITA
(viz TP 229)
Výsledkem analýzy bude stanovení rizik základních scénářů havárií z hlediska dopadu na
přepravované osoby (smrtelná zranění), vyhodnocení společenského rizika a prokázání
přijatelnosti rizik. Cílem je rovněž posoudit instalovaná bezpečnostní opatření pro snížení
rizik. Vzhledem ke skutečnosti, že v těsné blízkosti tunelu se nevyskytují trvale žijící osoby,
bude analýza dále zaměřena na rizika přepravovaných osob a rizika přepravy
nebezpečných látek.
Podrobnější hodnocení havarijních scénářů, zejména nejsložitější varianty popisující
možné mimořádné události ovlivňující bezpečnost uživatelů komunikací v tunelu, musí
být zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.
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4. Vyhodnocení bezpečnostní kategorie
K zajištění bezpečnostního standardu se tunely s ohledem na rozsah technologického a
bezpečnostního vybavení dle ČSN 737507 „Projektování tunelů pozemních komunikací a
dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 98 „Technologické vybavení tunelů
pozemních komunikací“ zařazují do takzvaných bezpečnostních kategorií. Tunely
zařazené do stejné kategorie jsou charakterizovány přibližně stejnou mírou bezpečnosti.
Pro kategorizaci tunelu jsou zohledňovány 3 zásadní údaje - délka tunelu, počet jízdních
pruhů v tunelu a intenzita dopravy prezentovaná ročním průměrem denních intenzit (dále
jen RPDI) takzvaných ekvivalentních vozidel. Rozhodující je předpovídaná hodnota
v horizontu 15 let zjištěná pomocí predikčních koeficientů růstu automobilové dopravy na
toto období. Důvodem je skutečnost, že technologické a bezpečnostní vybavení tunelu se
navrhuje na životnost 15 let a po uplynutí této doby lze očekávat jeho kompletní obnovu.
Pro rozsah technologického a bezpečnostního vybavení tunelu je také podstatným
údajem skladba dopravního proudu, tedy podíl nákladních automobilů, autobusů, atd..
Skladbu dopravního proudu bez dalších podrobností je možné kvantifikovat
prostřednictvím ekvivalentních a nikoli skutečných vozidel. Převodní koeficienty mezi
skutečnými a ekvivalentními vozidly jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Typ vozidla
Osobní automobil
Motocykl
Nákladní automobil
Autobus
Přívěsy a návěsové soupravy

Koeficient
1
0,5
1,7
1,7
2,5

Tabulka č. 2

Z tabulky č. 2 je zřejmá vyšší akcentace vlivu těžké nákladní a autobusové dopravy na
bezpečnost tunelu.
Aplikací údajů z prognózy dopravy dle dokumentu zpracovaného AF-CITYPLAN s.r.o. v září
2019 a parametrů z tabulky č. 2 a při použití nejhorší možné varianty budou výsledné RPDI
EV/den/JP následující :

Délka
Počet JP
RPDI EV / den
RPDI EV / den / JP

2030

2040

2050

35575
8894

1312
4
40050
10012

41780
10445

Tabulka č. 3

Při použití hodnot uvedených v tabulce č. 3 a mocninné funkce pro určení hraniční přímky
pro rozsah RPDI 1000 až 15000 vozidel (TP 98Z1, str. 6) platí pro tunel délky 1312 metrů
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hraniční intenzita dopravy menší než 5000 ekvivalentních vozidel na den a jeden jízdní
pruh. S hodnotou 8894 (ev. 10012 nebo 10445) EV na den a jeden jízdní pruh, která je
vyšší než hodnota hraniční, je tunel Maletín v souladu s ČSN 737507 „Projektování tunelů
pozemních komunikací“ a TP 98Z1 dlouhým tunelem bezpečnostní kategorie „TA“.
Pro tunely bezpečnostní kategorie TA jsou dle TP 98Z1 a ČSN 737507 vyžadovány
následující bezpečnostní stavební úpravy a bezpečnostní vybavení :
4.1 Bezpečnostní stavební úpravy
•
•
•
•
•
•
•

Nouzové zálivy
Nouzové chodníky
Záchranné cesty pro osoby
Bezpečnostní plochy
Zpevněné přejezdy
Bezpečnostní záchytná zařízení
Možné nadstandardní úpravy zvyšující bezpečnost provozu na základě
požadavku PBŘ, popř. hodnocení rizik
− Nouzové pruhy
− Přístupové komunikace

Návrh tunelu obsahuje vyžadované bezpečnostní stavební úpravy, viz Technická zpráva.
4.2 Bezpečnostní vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlásky nouzového volání s poplachovými tlačítky
Televizní dohledový systém včetně detekce incidentů
Sběr dopravních dat
Dopravní značení a zařízení
Zařízení pro provozní informace
Světelné signály pro jízdu v pruzích
Světelné signály S1a, S1b
Měření výšky vozidel
Zábrany
Reflexní elementy
Rádiové spojení
Mobilní telefonní síť
Ozvučovací zařízení
Nouzové únikové osvětlení
Bezpečnostní značení
Automatické hlásiče požáru
Tlačítkové hlásiče požáru
Přenosné hasící přístroje
Požární hydranty
Normální osvětlení
Náhradní osvětlení
Stupeň napájení elektrické energií „1“

strana 9

D35 Staré Město – Mohelnice, tunel Maletín
F.13 Bezpečnostní dokumentace pro DÚR - Analýza rizik

•

Mechanické větrání

Návrh tunelu obsahuje vyžadované bezpečnostní vybavení, viz Technická zpráva.
4.3 Předpokládaný provoz v tunelu Maletín
•
•
•
•

standardní provoz je jednosměrný se dvěma jízdními pruhy v každé tunelové
troubě,
omezená nejvyšší povolená rychlost na 100 km/hod při jednosměrném
provozu,
povolena přeprava nebezpečných látek dle ADR – kategorie A,
obousměrný provoz v jedné tunelové troubě během údržby nebo stavebních
pracích se sníženou nejvyšší povolenou rychlostí na 60 km/hod,
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5. Identifikace nebezpečí
Tunely jsou obecně provozovány v souladu s technickými podmínkami Ministerstva
dopravy TP 154 „Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací“. Tyto technické
podmínky definují provozní stavy tunelu a také excesy (dopravní a technologické), které
mění standardní bezproblémový stav tunelu na zvláštní a mimořádný.
Charakterem a intenzitou dopravy je tunelu Maletín nejblíže podobný již provozovaný
tunel Klimkovice na dálnici D1. Tunel Klimkovice, který je zařazen do bezpečnostní
kategorie TA, je v provozu od roku 2008, dlouhý je 1088 m, podélný sklon je 0,6 % a
intenzita dopravy dle údajů ŘSD ČR v roce 2016 činila 24166 vozidel za 24 hodin s podílem
nákladní přepravy cca 26,3 %. Porovnání parametrů obou tunelů je uvedeno v tabulce č.
4.
Parametr / tunel
Kategorie tunelu
Uvedení do provozu
Délka (m)
Podélný sklon (%)
Šířková kategorie
Intenzita dopravy
Podíl NA (%)

Maletín
TA
2040
1312
1,0
T 8,0
33 380
16,8

Klimkovice
TA
2008
1 088
0,6
T 9,5
24 166
26,3

Tabulka č. 4

Vzhledem ke stupni hrozícího nebezpečí je třeba věnovat pozornost především
dopravním excesům v tunelu, což potvrzují i údaje uvedené v tabulce č. 5.
V tabulce č. 5 a grafu č. 1 jsou uvedeny mimořádné události, ke kterým došlo v tunelu
Klimkovice za období od 1.1.2009 do 30.11.2019 a které byly evidovány obsluhou tunelu
Klimkovice v databázi AZMUT.
Událost

Počet

Zastavení vozidla
Člověk nebo zvíře v TT
Nadměrné vozidlo
Jiná
Nehoda bez zranění
Výpadek technologie
Pomalu jedoucí vozidlo
Zastavení kolony
Požár
Vozidlo v protisměru
Pomalu jedoucí kolona
Nehoda se zraněním

127
114
43
35
9
8
4
4
3
3
2
1

Celkem

353
Tabulka č. 5
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Graf č. 1

Jednotlivé mimořádné události v tunelu je možné rozdělit do samostatných skupin
scénářů. Tyto skupiny scénářů lze rozdělit takto, viz tabulka č. 6 :
• zastavení vozidla
• „běžná” nehoda bez zranění, bez požáru
• nehoda s následným požárem (požár osobního vozidla, požár nákladního vozidla bez
nebezpečného nákladu)
• nehoda vozidla s nebezpečným nákladem
Toto rozdělení koresponduje s reálnými údaji obsaženými v tabulce č. 6.
Scénář

Příčiny
Porucha, technická
závada, nedostatek
pohonných hmot,
kongesce
Srážky, nárazy
zezadu, náraz do
ostění tunelu

Nebezpečí

Událost

Možné následky

Mechanické
nebezpečí, vznik
nehody

Porucha vozidla

Mechanické
poškození

Mechanické
nebezpečí

Srážka vozidel

Mechanické
poškození, zranění,
smrt

Požár

Požár, výbuch,
technická závada

Nebezpečí požáru
a výbuchu, kouř

Srážka vozidel,
technická závada
s následným
požárem

Mechanické
poškození, zranění,
smrt

Výskyt
nebezpečných látek
v tunelu

Únik neb. látek po
nehodách či
technické závadě

Nebezpečí požáru
a výbuchu,
kontakt s neb.
látkou

Požár
nebezpečného
nákladu, výbuch,
únik plynů či
kapalin

Mechanické
poškození, zranění,
smrt, znečištění
životního prostředí

Zastavení vozidla

Nehoda bez požáru

Tabulka č. 6
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Nejvyšší rizika pro uživatele tunelu a životní prostředí spojená s provozem tunelu tedy
jsou :
• Mechanické nebezpečí, např. v důsledku dopravní nehody
• Nebezpečí požáru
• Kontaminace vod chemickými látkami uniklými v důsledku mimořádné události v
tunelu
Průběh vývoje scénáře mimořádné události v tunelu lze rozdělit na příčinné události a
následné události. Výčet nebezpečných situací, které se mohou dále rozvinout, příčinné
události, přitěžující faktory a následků vývoje jsou tyto :
5.1 Nebezpečí, která mohou zapříčinit vznik události
•

•

•

Nebezpečí hrozící od uživatelů tunelu:
− nepřiměřená rychlost,
− nedodržení bezpečné vzdálenosti od vozidla před sebou,
− bezohledná nebo neopatrná jízda při změně jízdních pruhů,
− nebezpečná jízda (náhlé brzdění, smyk),
− odstavené, stojící vozidlo,
− vozidlo jedoucí v protisměru,
− vozidlo s nadměrným nákladem (široké, dlouhé, vysoké),
− chodec, cyklista nebo zvíře v tunelové troubě,
− demonstrace.
Nebezpečí hrozící z vnějšího okolí tunelu:
− povětrnostní a meteorologické podmínky
− průsak vody do tunelu,
− kouř od požáru ve vnějším okolí tunelu,
− pád osoby nebo předmětu z portálu tunelu na vozovku,
Nebezpečí v důsledku výpadku technologického vybavení tunelu:
− výpadek napájení,
− přerušení kabelů na úložných konstrukcích tunelové trouby,
− přerušení kabelů pod chodníky,
− výpadek napájení sekce svítidel,
− výpadek některé části osvětlení,
− výpadek proudových ventilátorů v tunelové troubě,
− výpadek ventilace tunelové propojky – záchranné cesty,
− porušení funkce požárních dveří propojky – záchranné cesty,
− výpadek některé části dopravního značení,
− výpadek některé části systému elektrické požární signalizace,
− výpadek některé části systému SOS kabin,
− výpadek systému videodetekce,
− výpadek některé části systému kamerového systému,
− výpadek systému rádiového volání,
− výpadek řídícího systému.
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5.2 Příčinné události vedoucí k rozvinutí nebezpečné situace v nehodu
•

•

•

Nebezpečí hrozící od uživatele:
− náhlá zdravotní indispozice uživatele,
− spadlý / padající náklad,
− nehoda vozidla, (žádní zranění/zranění),
− požár osobního vozidla, (žádní zranění/zranění),
− požár vozidla, (žádní zranění/zranění),
− požár vozidla s nebezpečným nákladem, (žádní zranění/zranění),
− vozidlo s nastraženou výbušninou,
− úmyslné poškození,
− teroristický útok
Nebezpečí hrozící od vybavení tunelu:
− pád těžkého zařízení na vozovku (př. ventilátor),
− požár zařízení tunelu.
Nebezpečí způsobené obsluhou tunelu:
− chyba obsluhy tunelu.

5.3 Přitěžující faktory
•
•
•
•
•

uživatel se nechová podle bezpečnostních instrukcí pro případ mimořádné
události,
uživatel nerespektuje stav dopravního značení,
ucpání štěrbinových odvodňovačů,
únikové východy nejsou dostatečně kapacitní a jsou těžko dosažitelné,
technologický výpadek některého technologického vybavení

5.4 Následné události
Vznik požáru (motor, brzdy, elektronika, další), únik nebezpečných kapalin (nádrž pro
pohonné hmoty, kanystr, nákladní prostor), následný požár (kabina, první vozidlo,
pohonné hmoty, náklad, další vozidla a odpovídající požární zatížení). Zda se příčinná
událost rozvine v následnou, závisí na různých faktorech, jako například zda :
• v důsledku poškození vozidla unikají pohonné hmoty nebo další nebezpečné
látky,
• jsou v daném prostoru dostupné zahřáté, horké povrchy (motor, brzdy,
ostatní),
• jsou dostupné možné zdroje vznícení (např. od jiskření elektrického obvodu),
• došlo k vznícení uniklých pohonných hmot nebo dalších hořlavých materiálů.
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6. Zhodnocení havarijních scénářů
Statisticky nejčastější mimořádnou událostí v provozovaných tunelech je bezesporu
zastavení vozidla, které sice nemusí, ale může eskalovat v mnohem vážnější scénáře
s nežádoucími až katastrofickými důsledky s ohrožením života :
• následná havárie, resp. řetězová havárie bez požáru
• následná havárie, resp. řetězová havárie se vznikem požáru
• únik nebezpečných látek do prostoru tunelu (z nákladu vozidla nebo jako důsledek
požáru)
Tunel Maletín je navržen v kategorii T- 8,0/4,80, tzn. bez nouzového pruhu a v případě
zastavení vozidla je vždy blokován celý jízdní pruh. Významně se tím zvyšuje riziko bočního
střetu vozidel a případné následné havárie při objíždění stojícího vozidla.
Možné varianty scénáře zastavení vozidla v tunelu a možné eskalace následků jsou
uvedeny v tabulce č. 7, a to včetně možných akutních i preventivních opatření, zvyšujících
bezpečnost provozu.
Na základě údajů v tabulce lze tedy definovat scénář nejnepříznivější mimořádné události
následovně (číslování propojek je ve směru staničení) :
Do pravé tunelové trouby (PTT) vjede směrem na Olomouc nákladní vozidlo s návěsem
naložené plastovými výrobky. Řidič zjistí poruchu vozidla – unikající palivo z prasklého
palivového potrubí a pokusí se z tunelu vyjet. Vzhledem k závažnosti závady, ztrátě výkonu
motoru a přítomnosti kouře v kabině se mu to nepodaří a vozidlo zastaví mezi tunelovými
propojkami č. 2 a č. 3 blíže k tunelové propojce 3 zhruba 750 m za vjezdem do tunelu.
Statisticky obvyklé místo zastavení vozidla u tunelové propojky je logické, protože jsou na
obou stranách tunelu informační značky jak pro únik osob, tak hláska SOS. Řidič kamionu
nepoužije mobilní telefon. Po zastavení vozidla do něj zezadu narazí následující vozidlo
jedoucí rychleji, než je povoleno. Řidič dodávky se zraní a zůstane zaklíněn ve vozidle.
Rovněž z dodávky začne unikat nafta směrem k Hradeckému portálu a rozlévá se po celé
šířce vozovky a způsobuje okamžitě výrazné snížení adhezních vlastností vozovky. Řidiči
dalších vozidel nebezpečnou událost v tunelu včas zpozorují a snaží se místo havárie objet,
přičemž dojde vlivem kluzkého povrchu vozovky k boční kolizi dvou předjíždějících vozidel,
kdy jedno z vozidel je odhozeno až na levostranný nouzový chodník a dojde tak k úplnému
ucpání tunelu. Vstup do tunelové propojky v místě MU je zablokován. V přehřátém
motorovém prostoru dodávky dojde ke vzplanutí PHM. Další vozidla zastavují za místem
havárie a vytvářejí frontu v pravém i levém jízdním pruhu, vozidla jedoucí před
havarovanými vozidly tunel bezpečně opustí ve směru jízdy. Vše se odehrává v době
dopravní špičky.
Uniklé provozní kapaliny (případně i nebezpečné kapalné látky) jsou jímány štěrbinovými
obrubníky a sváděny do sběrné jímky na portále tunelu. Protipožární uzávěry na
štěrbinových obrubnících znemožní šíření požáru ve směru podélného sklonu tunelu a
protože je tento shodný se směrem úniku osob, tyto osoby neohrozí.
Tunel je vybaven videodohledem s detekcí stojícího vozidla, řídicí systém vyvolá alarm a
následné uzavření tunelu proměnným dopravním značením na vjezdových portálech obou
tunelových trub.
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2.F

2.E

2.D

2.C

2.B

Vznik požáru stojícího vozidla
Havárie - následující vozidla nedobrzdí (bez
vzniku požáru)
Havárie - následující vozidla nedobrzdí (s
následným vznikem požáru)
Havárie - při objíždění stojícího vozidla boční
střet (bez vzniku požáru)
Havárie - při objíždění stojícího vozidla boční
střet (s následným vznikem požáru)

Žádné – vozidla zastaví za stojícím vozidlem,
případně jej bez problémů objedou

Vysoká

Nízká

Vysoká

Nízká

Vysoká

Střední

1.E

Zastavení
vozidla v
tunelu s
únikem
pohonných
hmot nebo
únikem
nebezpečný
ch
kapalných
látek z
nákladu

Nízká

Havárie - při objíždění stojícího vozidla boční
střet (s následným vznikem požáru)

2.A

Střední

Havárie - při objíždění stojícího vozidla boční
střet (bez vzniku požáru)

Střední

1.D

1.C

Havárie - následující vozidla nedobrzdí (s
následným vznikem požáru)

Střední

Havárie - následující vozidla nedobrzdí (bez
vzniku požáru)

1.B

Zastavení
vozidla v
tunelu

Vysoká

Žádné

Pravděp. Následky

Žádné – vozidla zastaví za stojícím vozidlem,
případně jej bez problémů objedou

Možné důsledky - eskalace

1.A

Primární
příčinná
událost

Hmotné škody, zranění nebo usmrcení osob

Čís.

Rychlá reakce obsluhy
- uzavření tunelu
- spuštění příslušné sekvence
požárního větrání
Rychlý příjezd jednotek IZS
(nejlépe do 10-ti minut)

- uzavření tunelu

- uzavření tunelu
- spuštění příslušné sekvence
požárního větrání
Rychlá reakce obsluhy :

Rychlá reakce obsluhy :

- uzavření tunelu

- uzavření tunelu
- spuštění příslušné sekvence
požárního větrání
Rychlá reakce obsluhy :

Rychlá reakce obsluhy :

- uzavření tunelu

Rychlá reakce obsluhy :

- uzavření jízdního pruhu
- výstražná oranžová světla na
portálech a u SOS
- snížení nejvyšší povolené
rychlosti pomocí PDZ
- uzavření tunelu

Rychlá reakce obsluhy :

Opatření pro snížení rizika akutní

Vyloučení dopravy nebezpečných
látek – kat. E. Informační osvěta
řidičů - dodržování bezpečné
vzdálenosti a nejvyšší dovolené
rychlosti. Osazení dopravních značek
B34 Nejmenší vzdálenost mezi
vozidly před portály tunelu

Žádná

Informační osvěta řidičů - dodržování
bezpečné vzdálenosti a nejvyšší
dovolené rychlosti. Osazení
dopravních značek B34 Nejmenší
vzdálenost mezi vozidly před portály
tunelu

Žádná, tunel je navržen s rozhledem
na zastavení

Dodatečná opatření pro snížení rizika preventivní
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Tabulka č. 7
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Časový průběh následujících událostí je nutné definovat v následujících krocích :
1) reakce na vzniklou situaci – obsluha tunelu i účastníci provozu
2) evakuace osob z tunelu – potřebná doba pro únik osob z tunelu
3) příjezd jednotek IZS
4) likvidace požáru, případně záchrana a transport přeživších osob, které nestihly tunel
opustit
5) likvidace následků MU
Minimalizace rizika vzniku výše uvedené a popsané MU je možná následujícími
opatřeními:
• Informační osvěta řidičů - dodržování bezpečné vzdálenosti a nejvyšší dovolené
rychlosti.
• Osazení dopravních značek B34 „Nejmenší vzdálenost mezi vozidly“ před portály
tunelu.
• Změna příčného profilu na kategorie tunelu na T–9,0 nebo T-9,5.
6.1 Doba reakce
Doba reakce je čas, který se počítá od okamžiku zjištění události osobou do doby
začátku úniku osoby. Znamená to, že si jedinec již je vědom události a hledá vhodné
řešení. Obvykle jedinec následuje chování ostatních lidí, kteří se rozhodují rychleji.
Přestože je tato doba také silně individuální, jsou zde jisté faktory, které ji ovlivňují.
Jedná se o chování jedinců v okolí, prostředí v tunelu, viditelnost únikových východů
apod. Všechny tyto faktory ovlivňují čas, který je potřebný pro rozhodnutí jedince jakou
evakuační cestu zvolit.
Reakce dobře vyškolené a vycvičené obsluhy tunelu, případně automatická sekvence
reakcí ŘS je v tomto případě zanedbatelná a lze ji odhadovat cca v rozmezí 30 s až 90
s, uzavření tunelu pak bude s největší pravděpodobností provedeno max. do dvou
minut po detekci MU. S připočtením opožděné reakce řidičů pak bude zastaven provoz
do tří minut.
6.2 Doba pro únik – sebezáchrana
Toto časové období je nejdůležitější pro eliminaci ztrát na životech. Doba pro únik je
časový úsek od počátku úniku osoby do okamžiku vstoupení osoby na bezpečné místo
(nouzový východ, portál tunelu). Při výpočtech se bere v úvahu rychlost pohybu osob,
která je ovlivněna hustotou unikajících osob (počet osob / m2), viditelnost (např.
snížená kouřem), pozice orientačních značek a označení únikových východů a také vliv
přítomnosti starších a hendikepovaných osob ve vozidlech v tunelu. Dobu pro únik
osob je nutno rozlišovat pro tři typy situací podle schopnosti pohybu osob, a to dobu
pro únik osob schopných samostatného pohybu (85 % osob), dobu pro únik osob s
omezenou schopností pohybu (10 % osob) a dobu pro únik osob neschopných
samostatného pohybu (5 % osob).
Únik osob je možné rozdělit na tři fáze. První fází je opuštění vozidla. Rychlost opuštění
vozidla je zanedbatelná pro osobní a nákladní vozidlo, ale v případě autobusu již musí
být brána v úvahu. Tato doba je ovlivněna kapacitou dveří autobusu a dalšími faktory,
jako např. tím, zda lidé v autobusu nespí, nejsou unaveni apod. Druhou fází je vlastní
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přemísťování osob od vozidla ke vstupu do nouzového východu. V této fázi je
nejdůležitějším parametrem pro popis evakuace osob rychlost pohybu nebo
přemísťování osob. Technická norma ČSN 73 0802 stanovuje rychlost unikajících osob
na 0,5 m/s. Jde o hodnotu velmi konzervativní, protože např. americký standard NFPA
130 pracuje s hodnotou 0,7 m/s, přičemž se míní rychlost osob, které se pohybují volně
a nejsou ovlivněné zástupem či frontou. Světová silniční asociace PIARC v roce 1999
doporučila hodnoty v rozmezí 0,5 m/s - 1,5 m/s.
6.3 Scénář evakuace osob
Pro stanovení scénáře evakuace je nutné stanovit počet vozidel a na základě
předpokládané skladby vozidel i počty evakuovaných osob. Vycházíme
z předpokládaných intenzit a skladby dopravního proudu pro rok 2040. Předpokládané
špičkové hodinové intenzity v jedné tunelové troubě uvažujeme v bezpečné výši 10 %
denních intenzit v obou směrech.
Intenzita všech vozidel v jednom směru (PTT)

1 579 voz. / h

Intenzita osobních vozidel (do 3,5 t) (PTT)

1 133 voz. / h

Intenzita nákladních vozidel (včetně autobusů - podíl cca 2%)

446 voz. / h

Tabulka č. 8

Reakční doba řídícího systému tunelu 30 s od zastavení havarovaného vozidla - událost
detekována videodetekčním systémem, 60 s prodleva dispečerů, 30 s do aktivace
signálu „STOP“. Celkový čas od okamžiku zastavení havarovaného vozidla u propojky
do okamžiku aktivace signálu „STOP“ je tedy 30 + 60 + 30 = 120 s. Protože ne všichni
řidiči zareagují ihned na signál „STOP“, byla v tomto scénáři k těmto 120 s pro aktivaci
signálu „STOP“ připočtena bezpečnostní doba 60 s pro skutečné zastavení provozu.
Výsledná doba od okamžiku nehody t = 0 do okamžiku zastavení provozu je tedy 180
s. Pro přehlednost je tato doba uvedena v tabulce č. 9.
Reakce :
řídícího systému
videodetekčního systému
dispečera
rezerva pro skutečné zastavení vozidel
Celkem

doba (s)
30
60
30
60
180

Tabulka č. 9
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Pro účelu výpočtu se uvažují počty osob (obsazení vozidel) pro jednotková vozidla a
jejich délky uvedené v tabulce č. 10 :

Osobní vozidlo, dodávka
Nákladní vozidlo
Autobus

osob ve vozidle
2
1,1
40

délka vozidla (m)
4
12
12

Tabulka č. 10

Za dobu 180 s vjede do tunelu 56,7 osobních a dodávkových vozidel a 22,3 nákladních
vozidel a 0,5 autobusu.
Přiměřenou aplikací zákona schválnosti předpokládáme ve frontě za 57 osobních
vozidel, 23 nákladních vozidel a 1 autobus. Uvedené množství představuje 157 osob
v tunelu za místem MU. Délka kolony stojících vozidel ve dvou jízdních pruzích pak
představuje vzdálenost 369 m (mezi vozidly uvažujeme odstup 3 m).
Druh vozidla
osobní vozidla (do 3,5t)
nákladní vozidla
autobus
Celkem

intenzita intenzita obsazenost
délka
(voz/h) / 180 s (osob/vozidlo) vozidla
1133
56,7
2
4
446
22,3
1,1
12
9
0,5
40
12
1756

osob v délka
tunelu kolony
114
198
25
167
40
8
179
373

Tabulka č. 11

Tunel lze podle vzdálenosti od místa nehody rozdělit na 3 zóny, ve kterých se liší doby
pro zjištění události a doby reakce.
1. zóna 1
• délka je odhadnuta od místa nehody do vzdálenosti 150 m
• doba pro zjištění události cca. 2 minuty.
2. zóna 2
• leží mezi 150 a 250 m
• doba pro zjištění události cca. 3 minuty
3. zóna 3
• ve vzdálenosti od 250 m až k portálu tunelu
• doba pro zjištění události cca. 4 minuty.
Doba reakce má opačný charakter a je delší blíže k události a kratší v zóně 3. Doba
reakce je uvažována 1,5 min pro zónu 1, 1 min pro zónu 2 a 0,5 min pro zónu 3.
Důvodem je, že unikající lidé ovlivňují chování nerozhodnutých jedinců a přispívají ke
zrychlení jejich reakcí. Také se zde uplatní fakt, že si řidiči stojících vozidel mohou
rozmyslet jak reagovat a orientují se vzhledem k únikovým východům. Stejné dělení do
zón bylo provedeno i v tomto scénáři, průběh dob zjištění události a dob reakcí byl
upraven v závislosti na způsobu formování front za nehodou. Předpokládá se, že v
tunelu není problém s nakupenými vozidly, a že se mezi nimi mohou osoby volně
pohybovat. Lze rovněž předpokládat, že lidé ze zóny 1 se vydají směrem k propojce č.
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2, zatímco lidé ze zóny 3 zvolí únikovou cestu hradeckým portálem tunelu nebo
propojkou č. 1.

Hradecký portál

propojka č. 1

začátek kolony vozidel

propojka č. 2

místo požáru

Obrázek č. 1

Z půdorysného schématu tunelu vyplývá, že vzdálenost místa MU od nejbližší volné
tunelové propojky je 250 m. Lze důvodně předpokládat, že tento únikový východ
použijí všechny osoby v délce kolony 280 m od místa MU. Zbytek osob s největší
pravděpodobností využije propojku č. 1 vzdálenou dalších 300 m nebo vjezdový portál,
který je vzdálen dalších 200 m. To znamená, že tunelovou propojku využije následující
počet osob ((179 - 40) / 373) * 280 + 40 = 145 osob. Předpokládáme, že osoby
z autobusu tento vstup do záchranné cesty využijí ve 100 % (autobus je v přední části
kolony blízko za MU). Kapacita vstupu do únikové cesty (dveře šířky 90 cm propustí 40
až 50 osob za minutu, bereme 45 os/min) bývá jedním z limitujících faktorů.
V uvedeném případě tunelu Maletín však toto nehraje podstatnou roli, protože 145
osob zvládne projít dveřmi do propojky za 3,2 minuty (140 / 45 os/min).
Poslední člověk od místa MU dosáhne vstupu do propojky za 500 s (250 m rychlostí 0,5
m/s), tj. za 8,4 minuty.

Oblast

Vzdálenost
oblasti (m)

Doba pro zjištění
události od
vzniku a doba
reakce

Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3

0 - 150
150 - 250
více než 250

210
240
270

Max doba
Max. délka
úniku k
chůze k nouz.
východu
Propojka č. 1
východu
rychlostí 0,5
hradecký
(m)
m/s (s)
portál tunelu

% lidí na nouz. východ
Propojka
č. 2
90
30
10

10
70
90

250
100
300

500
200
600

Tabulka č. 12

Z uvedeného je také zřejmé, že požárem nejohroženější zónu 1 opustí (za výše
uvedených podmínek) všechny osoby schopné samostatného pohybu do 5 minut.
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Během dalších necelých 3,4 minut dosáhne únikové cesty (propojky) všechny osoby
v úseku mezi místem MU a propojkou.
Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o nejhorší možnou variantu při použití normové
hodnoty únikové rychlosti pohybujícího se člověka (0,5 m/s). Použitím rychlosti
doporučované PIARC (1 m/s) získáme pravděpodobnější hodnotu 4,4 minuty.
Únik osob propojkou č. 1 popř. vjezdovým hradeckým portálem ze zbývající části
kolony (cca 49 osob) lze považovat vzhledem k velké vzdálenosti od místa požáru za
bezpečný bez jakéhokoliv dalšího posuzování.
6.4 Větrací systém v době sebezáchrany osob
Tunel Maletín spadá do kategorie dlouhých tunelů, u kterých se nucený větrací systém
navrhuje povinně.
Podle TP98 má větrání zajišťovat přípustné množství (koncentraci) škodlivin v ovzduší,
přípustnou minimální viditelnost (opacitu) a snižovat účinky kouře a tepla na osoby při
požáru v tunelu.
Metodický pokyn MD „Větrání tunelů pozemních komunikací“ v souladu s Nařízením
vlády č. 264/2009 Sb. a Směrnicí 2004/54 ES stanoví, že nucené větrání musí být
instalováno v tunelech s intenzitou dopravy menší než 2 000 voz / 24 hod / jízdní pruh
nebo kratších než 1 000 m pouze v případě, že analýza rizik prokáže jeho nezbytnost.
Předpokládané denní intenzity tunelu Maletín na jeden jízdní pruh jsou :
rok 2030
28 010 / 4
= 7 002 voz / den / jízdní pruh
rok 2040
32 070 / 4
= 8 017 voz / den / jízdní pruh
Pro účely posouzení rizik z hlediska potřeby nuceného větracího systému je nutné vzít
v potaz zejména výškové vedení tunelu a konfiguraci terénu.
Výškový rozdíl hradeckého a olomouckého portálu činí 13,12 m a z hlediska tlakových
poměrů je zanedbatelný. Jistou roli však může hrát rozdíl teplot mezi portály tunelu,
vlivem kterého může být způsobeno nasávání studeného vzduchu ze severu přes obě
tunelové trouby. V případě PTT tedy může být vyvoláno proudění ve směru jízdy
vozidel, v případě LTT je tomu naopak – přirozené proudění je proti směru jízdy vozidel.
Výraznější pístový efekt projíždějících vozidel, který by převažující přirozené proudění
vzduchu obrátil, nelze vzhledem k relativně nízkým intenzitám provozu příliš uvažovat,
spíše lze v obou tunelových troubách očekávat nestálé směry proudění vzduchu.
Dalším podstatným faktorem může být místně obvyklá meteorologická situace, směr a
síla proudění větru před portály tunelu. Zkušenosti z provozovaného tunelu Klimkovice
obdobné délky a se stejným podélným sklonem tento trend podélného proudění
v tunelových troubách potvrzují, viz tabulka č. 13.
Tunel Klimkovice je vybaven nuceným podélným větráním (proudovými ventilátory)
pro usměrnění proudění vzduchu při požáru. Při běžném provozu nejsou proudové
ventilátory v uvedeném tunelu prakticky zapínány (využití je řádově v jednotkách
procent).
Skutečný směr a rychlost podélného proudění v tunelových troubách tunelu Maletín
bude možné ověřit až po jejich dostavbě a uvedení do provozu, protože tyto mohou
být ovlivněny mnoha dalšími faktory.
Z hlediska legislativy (TP 98, ČSN 737507, MP MD) a současně posouzení rizika šíření
kouře je nutné instalovat v tunelu Maletín nucené mechanické větrání.
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V případě výše uvedeného scénáře MU nebude s největší pravděpodobností větrací
systém v době sebezáchrany automaticky vůbec spuštěn, protože proudění vzduchu
tunelem vlivem doznívajícího pístového efektu bude dostatečné i pro odvod kouře
v prvních fázích rozvoje požáru. V takovém případě je velmi důležitá sensorika řízení
větrání, okrajové podmínky předdefinované automatické sekvence a zkušenost
obsluhy, která může v ručním režimu do řízení větrání účelně a smysluplně zasáhnout.
V případě výše uvedeného scénáře MU v opačné tunelové troubě jsou podmínky
vzniku a časového průběhu MU podobné.
rychlost
m/s

PTT
%

hodina dne

LTT
doprava

%

hodina dne

doprava

0,00361

23

11

nad -9

0,00000

do -9

0,00135

6

52

0,00090

22

38

do -8

0,00045

2

4

0,00090

20

120

do -7

0,00000

6

52

0,00586

10

203

do -6

0,00180

do -5,5

0,00677

22

32

10

203

do -5

0,01533

do -4,5

0,08209

0

2

0

3

do -4

0,16552

do -3,5

0,29993

3

13

2

13

do -3

0,40005

do -2,5

0,76628

2

4

2

13

do -2

1,27593

do -1,5

1,47438

0

2

2

13

do -1

1,81174

do - 0,5

2,09679

1

14

2

13

0

1,61285

0

2

21

81

do 0,5

4,68384

do 1

10,99495

2

4

21

81

do 1,5

15,21243

do 2

17,37236

20

86

19

151

do 2,5

15,07983

do 3

10,79695

17

259

16

286

do 3,5

7,25419

do 4

4,22109

14

301

14

257

do 4,5

2,31192

do 5

1,19836

13

248

12

220

do 5,5

0,49657

do 6

0,22867

13

248

11

201

do 6,5

0,08795

do 7

0,02210

11

178

10

203

nad 7

0,02706

11

178

11

201

0,02301
0,03924
0,08074
0,13533
0,35456
0,58551
1,34199
2,57166
3,86583
4,87536
5,98955
4,88529
1,06502
5,29488
9,23153
11,52621
12,72656
13,00308
10,38947
6,69100
3,34663
1,30861
0,43801
0,16284
0,04376
0,00947
0,00226
0,00135

Tabulka č. 13
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Vysvětlivky k tabulce č. 13 :
• záporná hodnota rychlosti proudění znamená směr proudění proti směru jízdy
• sloupec % obsahuje hodnoty procentuálního zastoupení daného rozsahu
rychlosti proudění z celkové doby
• hodina dne - nejčastěji zastoupená hodina dne v daném rozsahu rychlosti
proudění
• doprava - hodinový průměr intenzity dopravy
Pro výše uvedená předpokládaná množství kouře je nutné zohlednit ještě vliv
rozpínavosti plynů vlivem teploty a tyto údaje jsou pak jedněmi ze základních vstupů
pro dimenzování větracích systémů.
6.5 Fáze likvidace požáru (MU)
Včasný příjezd prvosledových jednotek HZS (v ideálním případě do 10 minut) v době
ještě ne plně rozvinutého požáru je základním předpokladem minimalizace škod na
majetku, zdraví a životech. V případě, že požár není uhašen během prvních minut po
vzniku, dostane se do fáze rozvoje. V této fázi rozvoje vyzářený tepelný výkon ohně
[MW] zpočátku pomalu roste. Po několika minutách vývoje dochází v tunelu v místě
požáru k prudkému nárůstu teplot a oheň dosahuje maximálního výkonu (plně
rozvinutý požár) během relativně krátké doby – viz obrázek č. 2.

Obrázek č. 2

Podobnou charakteristiku skutečného (naměřeného) rozvoje teplot v závislosti na
vzdálenosti od místa požáru a na čase naměřený při hoření těžkého nákladního
automobilu udává i graf v TP98 – viz obrázek č. 3.
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Obrázek č. 3

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat :
Optimální dislokace prvosledových požárních jednotek by měla umožnit dojezd
jednotek HZS do tunelu Maletín v době 10 až 15 minut od vyhlášení požárního
poplachu.
Dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje jsou v případě požáru v území
tunelu Maletín v I. stupni požárního poplachu vyslány jednotky požární ochrany (viz
obrázek č. 3 :
1.
2.
3.
4.
5.

HZS Pardubického kraje, stanice Moravská Třebová
JSDH Mohelnice
JSDH Staré Město
HZS Olomouckého kraje, stanice Zábřeh
HZS Pardubického kraje, stanice Svitavy

Obrázek č. 3
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Prvosledovou jednotkou je jednotka ze stanice Moravská Třebová, Zahradnická
1492/23, která může pro příjezd ke hradeckému portálu tunelu využít :
• silnici I/35, následně I/43 a poté trasu dálnice D35 nebo
• silnici I/35, následně I/43 a poté nově navrhovanou účelovou příjezdovou
komunikaci, která končí u hradeckého portálu tunelu.
Dojezdová vzdálenost obou cest je přibližně stejná a činí cca 10 km a lze tedy
předpokládat, že bude splněn dojezdový čas 15 minut vyžadovaný ČSN 737507.
K rozhodnutí, kterou cestu využít, bude podstatná inormace o průjezdnosti dálnice D35
ve směru na Olomouc.
Před oběma portály tunelu musí být zřízen přejezd středního dělícího pásu. Podrobněji
se problematice nasazení jednotek HZS věnuje koncepce Operativně taktické studie.
Zásah v případě posuzovaného scénáře MU bude probíhat přes LTT a tunelovou
propojku, protože PTT je v celé šířce a délce 369 m od MU plně neprůjezdná.
Při dojezdu HZS na místo MU bude již propojka volná – všechny osoby by měly být již
evakuovány. Tento scénář znamená, že vozidlo prvosledové jednotky se může dostat
v tomto nejnepříznivějším případě místa MU do vzdálenosti 264 m plus délka tunelové
propojky, tzn. cca 284 m pěší zásah včetně rozvíjení hadic.
Další přístupovou cestou k místu požáru je volná tunelová trouba s požárem
z opačného, tedy olomouckého portálu. Zásah HZS z tohoto směru je ovšem limitován
kouřem, který tímto směrem emituje větrací zařízení tunelu a omezenou viditelností.
U větších požárů nelze s touto zásahovou cestou počítat.
6.6 Návrhový požár
Velikost, resp. tepelný výkon požáru a s ním souvisící vývin kouře, jsou rozhodujícími
vstupy pro :
• Dimenzování větracích systémů v tunelu, tedy odbornou terminologií
„požárně bezpečnostního zařízení pro odvod tepla a kouře“.
• Dimenzování požární odolnosti tunelového ostění.
Současná legislativa České republiky nestanoví jednoznačně normovou nebo
jakoukoliv konkrétní hodnotu tepelného výkonu pro následné výpočty. TP98 udává
směrodatnou velikost požáru tzv. jednotkového požáru 20 MW při množství kouře
60 m3/s a při podílu nákladních vozidel nad 15% „je možno vycházet z tepelného
výkonu mezi 30 MW a 50MW s množstvím kouře mezi 90 m3/s a 150 m3/s.
Množství kouře v závislosti na tepelném výkonu požáru uvádí tabulka č. 14.
Vyzářený tepelný výkon ohně
[MW]
5
20
30
50
100-150
300

Přibližné průtokové množství kouře
[m3/s]
20
60
70
90 - 120
150 - 200
300 a více

Tabulka č. 14 (zdroj PIARC)
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Metodický pokyn MD Větrání silničních tunelů z roku 2013 stanovuje výkon
návrhového požáru následovně :
• 5 MW pro méně jak 100 těžkých nákladních vozidel na den a troubu a km
tunelu
• 30 MW pro více než 100 a méně než 4000 těžkých nákladních vozidel na den
a troubu a km tunelu
• 50 MW pro více než 4000 těžkých nákladních vozidel na den a troubu a km
tunelu
Intenzity dopravy pro rok 2040 udávají pro tunel Maletín 5 320 nákladních vozidel nad
3,5 t za den pro oba směry jízdy bez podílu těžkých nákladních vozidel a určení směru.
Pro účely výpočtu použijeme tedy polovinu intenzity všech nákladních vozidel, čímž
výrazně upřednostníme bezpečnostní hledisko :
(5 320 / 2) x 0,762 = 2027 → 30 MW
Případné odlišné požární výkony je pak možné v případě potřeby určit na základě
rizikové analýzy.
Rizika vyplývající ze zvýšené velikosti (tepelného výkonu) požáru, než bylo uvedeno
výše, lze definovat následovně :
• kolaps ostění tunelu,
• větší množství kouře → nedostatečná dimenze nuceného požárního větrání
→ ohrožení osob v tunelu → škody na zdraví a životech
• větší materiální škody v důsledku vyšších teplot
V zahraničních předpisech (např. Rakousko, Švýcarsko) jsou tunely na rozdíl od české
legislativy kategorizovány z hlediska požadavků na požární odolnosti ostění (úzce
souvisící problematika s tepelným výkonem požáru). Smyslem těchto kategorizací je
zohlednění předpokládaných výše uvedených rizik, následků požáru a jejich
odstraňování z hlediska finančních nákladů. Významně se tím zjednodušuje proces
posuzování finančních nákladů na dimenzování ostění a větracích systémů a nákladů
na odstraňování škod způsobených požárem.
Rakouská legislativa uvádí ve směrnici RVS 09.01.45 Stavební protipožární ochrana na
stavbách silniční dopravy následující kategorizace v souvislosti s požadovanou požární
odolností - klasifikace materiálu ostění min. A2 podle ÖNORM EN 13501-1.
0
1
2

3

tunel ve stabilním pohoří, tunel na volné ploše, nezastavěný,
bez ohrožení třetích osob na povrchu
nezastavěný, s nepatrným vlivem na sousední objekty, pod
vedlejšími dopravními cestami
zastavěný, se značným vlivem na sousední objekty, pod
důležitými dopravními cestami, podzemní voda a pod
vodními toky bez rizika zatopení
zastavěný důležitými objekty, s vlivem na důležité sousední
objekty, pod velmi významnými dopravními cestami,
podzemní voda a pod vodními toky s rizikem zatopení

R30
R30
R90

R120

Tabulka č.15
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Švýcarská norma SIA-Norm 197/2, příloha B, kap. B.6.2 uvádí obdobné kategorie:
Kategorie tunelu
0 Hloubený (přesypaný) tunel
1 Tunel ve stabilním skalním prostředí
2 Tunel v nestabilních geologických podmínkách
3

Zaplavovaný tunel, tunel pod budovami nebo
vedoucí skrz budovy

a)
R60/ISO
R60/ISO
R60/ISO

b)
R120/ISO
R120/ISO
R120/RWS/HCinc

R60/ISO

R120/RWS/HCinc

Tabulka č.16

Ve sloupcích a), b) je potom zohledněno další kritérium převažujícího charakteru
dopravy :
a) Osobní a dodávková vozidla
b) Nákladní vozidla a cisterny
Tunel Maletín lze podle těchto předpisů zařadit do kategorie „1“, resp. podle SIA „1a)“
ve kterých jsou uvažovány spíše nižší požadavky na požární odolnosti ostění a tedy i
předpokládaný nižší tepelný výkon požáru.
Vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy v tunelu Maletín je možno v souladu
s požadavky TP98 a Metodického pokynu MD „Větrání tunelů pozemních komunikací“
uvažovat s návrhovou velikostí požáru 30 MW.
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7. Přeprava nebezpečných látek
Kategorizace tunelů podle možnosti přepravy nebezpečných látek dle vyhlášky ADR není
v ČR nijak legislativně předepsána a stanovuje se individuálně na základě místních poměrů
a možných rizik, vyplývajících jak z povolení nebo zákazu přepravy nebezpečných látek v
tunelu. Kategorizace tunelů z hlediska možnosti přepravy nebezpečných látek je uvedena
v tabulce č. 18.
Kategorie tunelu Omezení
A
B
C

D
E

Žádná omezení pro dopravu nebezpečných věcí
Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému
výbuchu
Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému
výbuchu, silnému výbuchu nebo velkému úniku toxické látky
Omezení pro nebezpečné věci, které mohou vést k velmi silnému
výbuchu, silnému výbuchu, velkému úniku toxické látky nebo velkému
požáru
Omezení pro všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 3331 a
3373
Tabulka č.18

Při jakémkoliv omezení přepravy nebezpečných látek v tunelu je nutné tato vozidla
přesměrovat na objízdné trasy. V případě tunelu Maletín bude pravděpodobná objízdná
trasa ve směru Hradec Králové - Olomouc vedena :
1. MÚK Staré Město, sjezd z dálnice D35 na I/43, km 55,190
2. I/35, směr Mohelnice, Olomouc
3. MÚK Mohelnice sever, nájezd na D35, km 69,690
Ve směru Olomouc – Hradec Králové bude objízdná trasa vedena obdobně.
Délka vyloučeného úseku dálnice činí 14,5 km. Délka objízdné trasy činí cca 17,9 km po
silnicích I. třídy a vede pouze extravilánem. Na trase je 6 úrovňových křížení
s komunikacemi II. a III. tříd.
7.1 Rizika na objízdných trasách
Pravděpodobnost kolize vozidla přepravujícího nebezpečný náklad s ostatními
účastníky silničního provozu a tím i vznik MU s únikem nebezpečných látek na
standardní obousměrné komunikaci v extravilánu s úrovňovými křižovatkami je
několikanásobně vyšší než na směrově rozdělené komunikaci dálničního typu.
7.2 Ekonomické faktory
Doba jízdy po dálnici činí cca 7,3 minuty pro osobní vozidlo s průměrnou rychlostí 120
km/hod a cca 9,7 minuty pro nákladní vozidla s průměrnou rychlostí 90 km/hod. Doba
jízdy po objízdné trase bude pro všechna vozidla zhruba stejná a bude cca 18 minut.
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Ztráta času při použití objízdné trasy činí tedy cca 10,7 minuty pro osobní a 8,3 minuty
pro nákladní vozidla. Z hlediska přepravy nebezpečných látek je podstatnější údaj pro
nákladní vozidla, tedy časová ztráta cca 8,3 minuty.
Podíl vozidel přepravujících nebezpečné látky není znám, nelze tedy vyčíslit celkové
ekonomické ztráty, vzniklé použitím náhradní objízdné trasy. Pro jedno nákladní
vozidlo lze vyčíslit velmi hrubým odhadem při dnešních cenách PHM ztrátu pro jedno
vozidlo a jedno použití objízdné trasy následovně :
(17,9 – 14,5) km x 22,- Kč / km = 74,80 Kč
Likvidace uniklých nebezpečných kapalných látek je výrazně jednodušší a levnější na
komunikaci dálničního typu s regulovaným vodním hospodářstvím, sběrnými jímkami
a DUN, než na směrově nerozdělených komunikacích v obcích i mimo obce (viz též
následující odstavec).
7.3 Ochrana životního prostředí
Vzhledem ke skutečnosti, že objízdná trasa využívá silnice I. třídy s lokálně vyšším
podélným sklonem, bude na této trase docházet k vyšším emisím způsobeným
provozem vozidel než na trase dálnice D35.
V případě havárie nákladního vozidla a úniku nebezpečných kapalných látek na dálnici
budou tyto zachyceny dálniční kanalizací a svedeny do DUN, kde lze tyto bez většího
ohrožení životního prostředí ekologicky zlikvidovat. V případě havárie v tunelu je
nebezpečí ohrožení životního prostředí ještě menší, neboť tunelová kanalizace je
zaústěna do sběrné nádrže na portálu tunelu.
V případě identické MU na objízdné trase uniknou nebezpečné látky buďto přímo do
přírody (extravilán), nebo do dešťové kanalizace obcí, které trasa těsně míjí a kde
obvykle nejsou instalována zařízení pro zneškodnění nebo zachycení nebezpečných
látek, a následně do nejbližší vodoteče.
Zpracovatel této analýzy nemá k dispozici dokumentaci pro posuzování vlivu stavby na
životní prostředí, ale z veřejně dostupných zdrojů lze orientačně vyčíst, že se v trase
dálnice v úseku MÚK Staré Město a MÚK Mohelnice sever nevyskytují žádná chráněná
území, žádní zvláště chránění živočichové nebo rostliny, chráněné vodní zdroje apod.
7.4 Bezpečnost osob, ochrana zdraví a životů
Z posouzení scénáře nejhorší nejpravděpodobnější MU v tunelu dle kap. 7 vyplývá, že
pro únik osob z tunelu je při instalaci podélného větracího systému riziko dostatečně
minimalizováno a to bez ohledu na skutečnost, zda dojde nebo nedojde při havárii
k úniku nebezpečných látek.
Počet osob ohrožených únikem nebezpečných látek a způsob ohrožení osob v tunelu a
na objízdné trase nelze relevantně srovnávat.

strana 29

D35 Staré Město – Mohelnice, tunel Maletín
F.13 Bezpečnostní dokumentace pro DÚR - Analýza rizik

8. Jiná provozní rizika
Jedním z rizikových manévrů v tunelech je předjíždění a na směrově rozdělených
komunikacích předjíždění (vzájemné) nákladních vozidel vůbec.
Posouzení tohoto rizika v rizikové analýze a doporučení pro rozhodnutí o povolení
předjíždění těžkých nákladních vozidel se vyžaduje i ve Směrnici 2004/54 ES.
Tunel Maletín je navržen v podélném sklonu 1 %. Přesto je s ohledem na délku tunelu
logicky téměř zcela vyloučeno, aby k předjetí těžkým nákladním vozidlem v tunelu vůbec
došlo – vždy se bude prakticky jednat o souběžnou jízdu v jízdních pruzích, která je
v extravilánu Zákonem o provozu na pozemních komunikacích zakázána.
Při predikovaném podílu NV max. 18 % v daném úseku dálnice D35 a povolení předjíždět
pro těžká nákladní vozidla bude pravidelně docházet k zablokování levého pruhu v celé
délce tunelu předjíždějícími nákladními vozidly bez jakéhokoliv efektu urychlení
dopravního proudu. Naopak budou v tunelu pravidelně vznikat rizikové a stresové situace.
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9. Závěr
Pro tunel Maletín platí :
1. Projektová dokumentace tunelu je v souladu s požadavky ČSN 737507 a TP 98 a
obsahuje návrh předpisy vyžadovaných bezpečnostních stavebních úprav a
bezpečnostního vybavení odpovídající bezpečnostní kategorii tunelu TA – standardní
vybavení uvedené v kapitole 5.
2. Návrhový požár lze uvažovat o výkonu 30 MW.
3. Nejsou nutná další dodatečná opatření ve vybavení tunelu Maletín ke zvýšení
bezpečnosti.
4. Na základě vyhodnocení scénáře nejpravděpodobnější MU v tunelu lze z hlediska
minimalizace rizik doporučit :
a. Zakázat předjíždění pro těžká nákladní vozidla v tunelu.
b. Pro tunel Maletín stanovit na základě expertního posouzení dle kapitoly 7 tohoto
dokumentu kategorii „A“ z hlediska přepravy nebezpečných látek ADR. V dalším
stupni projektové dokumentace je nutno zařazení do této kategorie ověřit
výpočtem.
c. Sběrná jímka na nižším portále by měla mít trvalou volnou kapacitu minimálně
30 m3 pro zachycení uniklých nebezpečných kapalných látek. Zhruba stejné
množství vody lze předpokládat pro mytí jedné tunelové trouby a rovněž pro
standardní hasební zásah při hašení požáru nákladního vozidla. Celková kapacita
sběrné jímky by měla být se započtením jisté rezervy pro „nevyčerpanost“ jímky
nebo mimořádné okolnosti minimálně 50 m3.

Zpracoval : ConSalt s.r.o., Ing. Aleš Lebl
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