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Souhrn 

U hloubených podzemních děl podle výšky nadloží 
však po kolapsu nosných konstrukcí dojde buď 
k nežádoucím poklesům na povrchu terénu či 
k propadu nadloží. Vzhledem k nereálnosti 
provedení zkoušky in-situ s požárem skutečného 
vozidla byla provedena numerická simulace požáru 
v typickém hloubeném silničním tunelu v programu 
FDS (Fire Dynamics Simulator), která umožnila 
určit rozvoj teploty v ostění na základě předpovědi 
teploty plynu a šíření toxických látek v tunelu Při 
posuzování konstrukcí tunelů na požár se v České 
republice uvažuje teplotní scénář podle křivky ETK 
(normový požár v uzavřené místnosti). Ve světě se 
používají různé teplotní křivky požárních scénářů, 
jež se od sebe výrazně liší. Pro naši numerickou 
simulaci byl použit zdroj hoření o velikosti 5MW, 
který simuluje požár osobního automobilu 
umístěného ve středu délky i osově v řezu tunelu. Ve 
výpočtu se kromě teplot a proudění plynu počítá 
také teplota ostění, viditelnost a obsah CO ve 
vzduchu. Právě určení teplotního namáhání ostění 
hraje hlavní roli při rozhodování jak míry rizika 
poškození ostění, tak i vhodné volby ochrany ostění. 
Na základě rozšíření numerického modelování o 
zdroj hoření odpovídající nákladnímu vozidlu a 
určení plošného rozsahu poškození betonového 
ostění vlivem nadměrné teploty budou moci být 
dokončeny práce na doporučení k požárním 
opatřením ostění hloubených tunelů. 

Oblast použití 

Oblast použití je výlučně směřována na hloubené 
silniční tunely, tj. do projekce dopravních liniových 
staveb. Na základě řešení úkolu  s důrazem Na 
základě řešení úkolu 4.11 Požární opatření z 
hlediska konstrukce ostění (od roku 2017) bude k 
dispozici materiál s doporučeními k požárním 
opatřením ostění hloubených tunelů.  

Metodika a postup řešení 

Metodika a postup řešení byly standardní pro řešení 
daného úkolu – tj. provedla se rešeršní činnost dané 
problematiky ve světě – výhradně pro silniční 

hloubené tunely v intravilánu. Na základě podkladů 
získaných přesod CzTA ITA-AITES byla určena 
geometrie typického silničního hloubeného tunelu 
(obr. 1) a poté byl vytvořen numerický model tohoto 
tunelu pro určení rozvoje teploty v ostění pomocí 
software FDS. Následně byla provedena numerická 
simulace požáru osobního vozidla a získané 
výsledky byly vyhodnoceny.  

Výsledky 

Vzhledem k tomu, že skoro většina publikovaných 
přístupů k požární ochraně tunelových ostění se 
zabývá raženými tunely a hloubené tunely jsou 
zmiňovány okrajově (a jen z hlediska použití 
obkladů protipožárními deskami), bylo rozhodnuto o 
provedení numerické simulace požáru v hloubeném 
silničním tunelu. Pro numerickou simulaci byl 
zvolen program FDS (Fire Dynamics Simulator), 
který je nejrozšířenější software založený na 
výpočetní metodě CFD a vyvinutý Národním 
institutem pro standardy a technologie (NIST) v 
USA. Model numericky řeší rovnice pro 
nestacionární proudění s ohledem na přenos tepla a 
kouře. Výsledné tepelné účinky vychází z metody 
konečných objemů.  
Pro numerický model byla zvolena geometrie 
standardního hloubeného silničního tunelu v reálné 
pražské geologii.  

 

Obr. 1 Geometrie silničního hloubeného tunelu pro 

numerický model 

Parametry numerického modelu: 

 Vnitřní rozměry 11 m x 6,5 m, délka 300 m 
 Výpočetní síť (Obr. 2) - velikost hrany buňky v 

oblasti požáru 0,25 m, dále od požáru 0,5 m. 
 Okrajové podmínky - počáteční teplota 15°C, 

proudění vzduchu v tunelu rychlostí 2 m/s.  
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Zdroj hoření o velikosti 5MW simuluje požár 
osobního automobilu umístěného ve středu délky i 
osově v řezu tunelu. Ve výpočtu se kromě teplot a 
proudění plynu počítá také teplota ostění, 
viditelnost, obsah CO ve vzduchu. 

 
Obr. 2 Model hloubeného silničního tunelu – výpočetní síť 

  
Obr. 3 Model hloubeného silničního tunelu - rozvoj 

teploty plynu při proudění 2m/s – čas 2 min 

 

Obr. 4 Model hloubeného silničního tunelu – rychlost 

proudění plynů při požáru – čas 2 min 

Závěr 

Průběh práce ve druhém roce řešení byl standardní, a 
navazuje na rešeršní práci o požárních opatřeních 
hloubených tunelů ve světě a na získání podkladů o 
rizicích požáru v silničních tunelech a možností 
modelování šíření ohně a toxických plynů při 
haváriích v tunelech. Výsledkem jsou získaná data z 
modelování teploty v ostění hloubeného silničního 
tunelu v programu FDS (Fire Dynamics Simulator). 
V příštím roce bude úkol numerického modelování 
rozšířen o zdroj hoření odpovídající nákladnímu 
vozidlu a bude zkoumán plošný rozsah poškození 
betonového ostění vlivem nadměrné teploty. Na 
základě vyhodnocení výsledků bude navazovat práce 

na doporučení k požárním opatřením ostění 
hloubených tunelů. 
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