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Souhrn 

Tato aktivita byla zahájena v roce 2018 a navazuje 
na předchozí aktivitu: Strategie bezpečné evakuace 
posádek vozidel při požárech v tunelech, ve které 
byly shodně využity modely šíření ohně a toxických 
plynů, na jejich základě pak vytvořeny evakuační 
scénáře sloužící pro optimalizaci únikových cest při 
požárech v tunelech. 

Oblast použití 

Tunely metra nelze uvažovat shodně jako tunely 
silniční nebo železniční povrchové dopravy. Jedná 
se o odlišné prostředí se specifickými okrajovými 
podmínkami a specifickými riziky, která je nutné při 
navrhování a posuzování bezpečnosti systému metra 
brát v úvahu. Navrhování požární bezpečnosti tak 
zpravidla probíhá podle odlišných doporučení než je 
tomu u běžných staveb. V pražském metru 
navrhování požární bezpečnosti probíhá podle 
interních směrnic dopravního podniku („Směrnice 
22-2012-01: Zásady požární ochrany pro 
projektování a výstavbu pražského metra“). Kvůli 
specifičnosti systému metra nebylo možné vždy 
k navrhování požární bezpečnosti použít normy 
požárního kodexu ČSN 73 08xx. Proto je směrnice 
dopravního podniku ve většině oblastí přísnější než 
normy požárního kodexu ČSN 73 08xx. V některých 
oblastech však povoluje ústupky. 

Metodika a postup řešení 

Ve světě dnes využívá metro více než dvě stě měst. 
Metrem se denně přepraví přibližně sto dvacet 
milionů osob [1]. Historie požárů v metru ukazuje, 
že řešení požární bezpečnosti v metru je nutností. Při 
požárech v metru umírá mnoho osob, často 
v sousedních stanicích než požár propukne nebo v 
horních vestibulech. Např. při požáru v Paříži roku 
1903 se v sousední stanici otrávilo kouřem 84 lidí 
[2]. V londýnském metru se požár šířil 
eskalátorovým tunelem vzhůru do vestibulu stanice 
King’s Cross, kde propukl flashover. Zahynulo zde 
31 lidí [3]. Nejtragičtějším požárem v historii metra 

byl požár v Baku v Ázerbájdžánu, kde zahynulo více 
než 220 osob [2]. Požár soupravy v tunelu zabránil 
lidem zvolit vhodný směr evakuace a následně je při 
cestě tunelem usmrtil kouř, který se tudy začal šířit 
díky změně proudění vzduchu.  
V systému metra je nutné uvažovat následující 
rizika:  
• Kouř – jedná se o hlavní riziko při požárech 

v podzemí. Kouř znesnadňuje pohyb osob 
v zasaženém prostoru, působí paniku a riziko 
udušení. V podzemních stavbách kouř nelze 
jednoduše odvést ze zasaženého prostoru 
například pomocí otvorů v obvodových 
konstrukcích jako u nadzemních budov,  
zpravidla je nutné použít důmyslný 
vzduchotechnický systém. Dalším specifikem pro 
pohyb kouře v metru je jeho šíření tunely až do 
požárem nezasažených stanic. 

• Změna směru proudění - dalším velmi 
nebezpečným aspektem požáru v metru je to, že 
samotný požár či ventilace v systému metra může 
změnit podmínky proudění a znesnadnit tak 
výběr vhodného směru pro evakuaci osob.  

Využití pokročilých modelů požáru  

Model požáru je sestaven a simulován odděleně od 
modelu pohybu osob. K posouzení rozvoje požáru a 
šíření kouře v metru byla použita metoda 
modelování metodou CFD, konkrétně softwarovým 
nástrojem Fire Dynamic Simulator (FDS).  

Pro účely modelování byla provedena analýza 
možných příčin vzniku požáru v metru. Analýza 
zahrnuje: 
• Technickou závadu, která způsobí následné 

zahřívání a vznícení materiálů. Např. elektrický 
zkrat na zařízení soupravy nebo zablokovaná 
brzda u vozu metra. Technické závadě se snaží 
předejít systém kontrol, čištění a oprav zařízení. 
Existují přísná pravidla pro použití materiálů. 
Materiály použité v metru zcela neumožňují nebo 
jen velmi omezeně umožňují šířit požár.  

• Požár odpadků – např. obsah odpadkového koše. 
K zamezení vzniku požáru jsou ve stanicích 
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metra umísťovány pouze odpadkové koše o malé 
kapacitě, vyrobené z nehořlavých materiálů. Ve 
stanicích se nachází dohledová pracoviště, která 
jsou vybavena hasicími přístroji.  

• Špína, prach a nečistoty, které se usazují 
v prostoru eskalátorů a v tunelech. Tato příčina 
vzniku požáru je redukována pravidelným 
čistěním tunelů i stanic. 

• Úmysl – např. rozlití hořlavé kapaliny v soupravě 
metra či ve stanici. Tuto příčinu lze hodnotit jako 
nejrizikovější pro vznik požáru v metru, protože 
ji nelze předvídat a je velmi těžké jí zabránit. 
Materiály uvnitř vlakových souprav obsahují 
retardéry hoření či jsou zcela nehořlavé. 
K rozvoji požáru v soupravě ale může pomoci 
materiál vnesený do souprav cestujícími 
(zavazadla).  

Dále byla provedena studie zahraničních výzkumů 
zabývajících se požáry v metru. Zejména švédský 
výzkum Metroproject [4], v jehož rámci byly 
provedeny požární zkoušky vlakových souprav 
v tunelu ve skutečné velikosti, poskytl důležité 
podklady pro výběr požárního scénáře.  

 
Obr. 1 Model stanice Náměstí Míru 

Pro účely modelování byla vybrána stanice metra 
Náměstí Míru, protože se z pohledu evakuace jeví 
jako nejméně příznivá. Jedná se o nejhlubší stanici 
v Praze, pouze s jedním únikovým východem. 
Geometrie modelu byla sestavena dle podkladů 
z odboru prevence HZS DPP a na základě vlastního 
měření veřejně přístupných částí stanice. V modelu 
na obr. 1 je uvažováno se systémem větrání dle 
informací od Metroprojekt Praha a.s. Dle analýzy 
možných příčin vzniku požáru byl zvolen následující 
požární scénář – požár je úmyslně založen uvnitř 
soupravy (1 litr benzínu v nápojovém kartonu), 
dojde k hoření zavazadel ve vagonu, vlak dojede do 
stanice 1 min po založení požáru a otevře dveře pro 
výstup cestujících, kouř se šíří z hořícího vagonu do 
stanice, provoz na lince je zastaven (není uvažován 

pístový efekt). Maximální výkon požáru je necelých 
80 MW (převzato z [4]).  

Výsledkem modelu požáru je posouzení rychlosti 
šíření kouře ve stanici, eskalátorovými tunely a 
v horním vestibulu. Na obr. 2 je vidět vizualizace 
rozvoje kouře při požáru. Je možné sledovat odvod 
kouře odtahovou šachtou, zaplnění prostoru 
nástupišť a střední lodě. V tomto čase se kouř začíná 
šířit i traťovým tunelem.  

 

Obr. 2 Rozvoj kouře při požáru 

Výsledky a závěr 

Systém metra je složité prostředí se specifickými 
okrajovými podmínkami a specifickými riziky, která 
je nutné při navrhování a posuzování bezpečnosti 
v modelech uvažovat. Zjednodušené postupy 
požárně bezpečnostního řešení, které je možné 
využít u běžných staveb, nejsou schopny složité jevy 
v metru pokrýt. Využití pokročilých modelů požáru 
společně s modely evakuačního procesu v 
problematice požární bezpečnosti metra proto hraje 
velice důležitou úlohu, a jeho význam se bude dále 
zvyšovat. 
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