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Souhrn 

V rámci projektu CESTI byl vytvořen software se 
souhrnným názvem AMPFIRE (akronym 
anglického názvu Advanced Methods in Prediction 
of FIre Risk in road TunnEl) Software je tvořen 
třemi podprogramy PRETRAFE (PREdiction of 
TRAffic Flow Evolution), CHArMED (Coupled 
HeAt and MoisturE transport in concrete at 
elevateD temperatures) a FERRATE (Prediction of 
FirE Risk in RoAd TunnEl). Celý soubor programů 
je určen pro stanovení rizika jako pravděpodobné 
škody. Jednotlivé programy postupně řeší: (i) 
PRETRAFE - analyzuje dopravní proud ve dvou 
pruzích tvořený osobními vozy (PC), nákladními 
vozy a autobusy (TB) vzájemně oddělenými 
mezerami (V) jako náhodný Markovův řetězec. 
Výsledkem je vývoj pravděpodobnosti stavů, v nichž 
se v daném  místě vyskytuje alespoň jeden TB, (ii) 
CHArMED analyzuje dopad požáru na tunelové 
ostění (spalling a snížení pevnosti betonu 
překročením dané teplotní meze) silničních tunelů a 
(iii) FERRATE z výsledků získaných z obou 
předchozích programů analyzuje a stanovuje riziko 
požáru jako pravděpodobnou škodu (objem ostění, 
které vyžaduje opravu/výměnu). 

Oblast použití 

Výsledky řešení jsou použitelné jak při návrhu 
nových tunelových staveb, tak při hodnocení 
důsledků požáru a návrhu sanačních prací 
k odstranění vzniklé škody. Metodika může být 
rozšířena i do jiných oblastí infrastrukturních staveb.  

Metodika a postup řešení 

 Program PRETRAFE analyzuje dopravní 
proud osobních vozů PC a nákladních 
vozů/autobusů (TB) oddělených mezerami (V) ve 
dvou pruzích jako Markovův řetězec. Připouští se 
možnost přejíždění vozidel mezi pruhy.  

 
Obr. 1 Možné paralelní skladby vozidel pro dopravu ve 

dvou pruzích 

Možné skladby vozidel v tunelu se dvěma pruhy 
jsou naznačeny na Obr. 1. Kromě paralelních 
skladeb ze složek V-void, PC, TB lze uvažovat i 
přejezdové stavy, takže celkový počet kombinací 
může být 15. Pravděpodobnosti stavů lze získat 
Markovovým modelem, ať už stacionárním 
(homogenním)1 při „nekonečném“ proudu vozidel 
nebo nestacionárním (nehomogenním) při 
přerušovaném proudu. Vstupními parametry modelu 
jsou přechodové pravděpodobnosti (resp. intenzity 
Markovova procesu) mezi složkami řetězce (V, PC, 
TB) a pravděpodobnosti (intenzity) přejezdů vozidel 
mezi pruhy. Pro analýzu nestacionárního dopravního 
proudu byla navržena jednoduchá dynamická 
bayesovská síť (DBN). Podrobný matematický popis 
výpočtu je uveden v [1]  

 

Obr. 2 Vývoj pravděpodobnosti výskytu sestavy 1, 2 (PC a 

TB) v místě požáru.  
 Program CHArMED řeší úlohy, které se 
týkají poškození betonového ostění v tunelech 
způsobeného požárem silničních vozidel. K predikci 

                                                 
1
 Pojem stacionární naznačuje, že nezávisle proměnnou je 

čas  [den, rok]. V homogenním procesu je nezávisle 
proměnou poloha nehody  [m]. 
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tloušťky odprysku betonu (spalling) a objemu 
betonu poškozeného teplotou, která překročila jistou 
úroveň, slouží primárně model transportu tepla a 
vlhkosti navržený kolektivem Bažant a Thonguthai. 
Model byl validován na velkých vzorcích v pecích 
společnosti PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Data 
pro tepelné zatížení byla získána ze čtyř 
velkorozměrných zkoušek v tunelu v Runehamaru, 
statistická data byla převzata z rozsáhlých studií v 
Rakousku a Itálii. Jde o materiálový model, který je 
nelineární a zároveň nestacionární, proto je potřeba 
dbát na správné zadání všech uživatelských vstupů. 
Podrobný matematický popis výpočtu je uveden v 
[2].  

 Program FERRATE řeší úlohy, které se 
týkají predikce rizika požáru v silničních tunelech. 
Riziko je zde považováno za pravděpodobnou škodu 
způsobenou požárem v ostění tunelu. Program 
analyzuje dopravní proud popsaný jako Markovův 
řetězec sdružených stavů tvořených kombinací 
nákladních vozů/autobusů (TB), osobních vozů (PC) 
a mezer (V) ze sousedních pruhů. Mohutnost požáru 
je měřena tepelným výkonem a jeho diskrétním 
rozdělením pravděpodobnosti. Četnost požárů je 
vystižena intenzitou výskytu požáru (zpravidla počet 
požárů za rok). Dalšími parametry modelu jsou 
hustota dopravního proudu - AADT, délka tunelu, 
procentuální zastoupení TB a počet pruhů. Podrobný 
matematický popis výpočtu a příslušné vzorce jsou 
uvedeny v [2] a [3]. Na základě vstupních údajů 
z předcházejících programů a aplikací věty o 
podmíněných pravděpodobnostech odhadneme 
průměrné riziko ze vztahu 

  

 

(1) 

kde  [dny] je čas, pro který se riziko počítá,  [km] 
je délka tunelu,  [€, Kč] náklady, které je třeba 
vynaložit na odstranění škody. Je třeba zdůraznit, že 

 je nelineární funkcí požárního výkonu , takže 
jakékoliv zjednodušení vzorce (1), jakkoli lákavé, 
nelze obecně doporučit. Součinitel  přisuzuje 
celkovou intenzitu požáru jednotlivým stavům, tj. 

 
(2) 

Na obrázku 3 jsou objemy znehodnoceného ostění 
v závislosti na tepelném výkonu požáru a výsledné 
riziko jako náhodná škoda vyjádřená v objemu 
znehodnoceného ostění v závislosti na počtu 
požárních nehod.  

 

 

(a)  
 

(b)  

Obr. 3 (a) Objemy tunelového ostění oslabeného 

odpryskem a znehodnoceného teplotou , (b) 

náhodná škoda vzhledem k počtu požárních nehod 

Závěr 

V rámci projektu CESTI byl zpracován software 
sestávající ze tří programů uvedených v předchozí 
části. Programy mohou být jednoduchým nástrojem 
k posouzení rizika požáru v silničním tunelu, 
vyjádřeného jako náhodná škoda. V příštím roce 
bude na základě výsledků získaných v tomto a 
předchozích letech zpracována Metodika pro 
predikci rizika požáru v silničních tunelech.  
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