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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 
 

4.1.2 Projektová dokumentace tunelu řeší: (…) 

- hodnocení rizik; (…) 

- požárně bezpečnostní řešení stavby (Vyhl. č. 246/2001 Sb. 

§ 41); (…). 
 

4.1.4 Pro tunely pozemních komunikací delší než 500 m  

se zpracovává bezpečnostní dokumentace tunelu. 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 
 

4.2.3 Podle délky se rozeznávají tunely: 

a) krátké – délky větší než 100 m až 500 m včetně; 

b) střední – délky větší než 500 m až 1 000 m včetně; 

c) dlouhé – délky přes 1 000 m. 
 

13.3.2 Dopravní prostor tunelové trouby je taxativně zatříděn 

z hlediska požární bezpečnosti: 

- krátké tunely do V. stupně požární bezpečnosti; 

- střední a dlouhé tunely do VII. SPB. 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezp. požadavcích na tunely 

pozemních komunikací delší než 500 metrů 
 

§ 2 Bezpečnostní dokumentace 
 

(2) Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování 

(…) obsahuje zejména: (…) 

e) odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu 

zpracované autorizovaným inženýrem, kterému byla udělena 

autorizace pro obory dopravní stavby a požární bezpečnost 

staveb 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 

Dle Tabulky 12 je požadovaná požární odolnost požárních 

stěn a stropů v podzemních podlažích  

- 120 DP1 pro V. SPB 

- 180 DP1 pro VII. SPB 

(vztahuje se k normové teplotní křivce) 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Doporučení Světové silniční asociace (World Road 

Association, PIARC) a ITA – AITES (zde pouze výběr)  

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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(1) 180 minut může být vyžadováno pro velmi vysoké intenzitě nákladních 

vozidel přepravujících hořlavé náklady. 

(2) Bezpečnost není kritériem a nevyžaduje protipožární odolnost (jinou 

než jako prevenci progresivního zhroucení). Zohlednění dalších cílů může 

vést k následujícím závěrům: 

• ISO 60 minut ve většině případů; 

• vůbec žádná ochrana, pokud by ochrana konstrukce 

byla neúměrně nákladná v porovnání s cenou 

a narušením provozu během oprav po požáru. 

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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(3) Bezpečnost není kritériem a nevyžaduje protipožární odolnost (jinou 

než jako prevenci progresivního zhroucení). Zohlednění dalších cílů může 

vést k následujícím závěrům: 

• RWS/HCinc 120 minut pokud je potřebná velká odolnost s ohledem na 

majetek (např. tunel pod zastavěnou oblastí) nebo velký význam pro 

silniční síť; 

• ISO 120 minut ve většině případů, kdy to představuje relativně levný 

způsob omezování majetkových škod; 

• vůbec žádná ochrana (… viz (2)). 

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Další přístupy  
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Tabulky – stěny 
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Tabulky – stropní desky 
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Postup stanovení (posouzení) požární odolnosti konstrukce 

výpočtem 

• teplotní analýza požárního úseku 

• teplotní analýza konstrukce 

• mechanická analýza – posouzení konstrukce 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Nominální teplotní křivky 

(ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1363-1(/2)) 

• normová teplotní křivka (ISO 834, ETK) 

• křivka vnějšího požáru 

• uhlovodíková křivka (HC) 

• křivka pomalého zahřívání 

• + další křivky (tunelové apod., viz dále) 
 

Modely přirozeného požáru 

• zjednodušené 

• zpřesněné 
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Teplotní analýza požárního úseku 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Další teplotní křivky používané pro tunely 

(Zahraniční předpisy a odborná literatura) 

• modifikovaná uhlovodíková křivka (HCmod, HCM, HCinc) 

• RABT-ZTV (car)/(train) (Německo) 

• RWS (Nizozemí) 
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Teplotní analýza požárního úseku 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Program FMC (Fire Models Calculator) 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Modely přirozeného požáru 

• zjednodušené (např. parametrická teplotní křivka – ČSN EN 

1991-1-2, příloha A, modely lokálních požárů) 

• zpřesněné (zónové modely, výpočetní modely založené na 

dynamice tekutin – CFD modely) 
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Teplotní analýza konstrukce 

Model sdílení tepla 
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Teplotní analýza konstrukce 

Materiálové vlastnosti 
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Teplotní analýza konstrukce 

Vzorový příklad 

• Železobetonové ostění tunelu tl. 600 mm 

• Těžiště výztuže 20 až 60 mm od ohřívaného povrchu 

• Vlastnosti betonu dle ČSN EN 1992-1-2 (horní mez tepelné 

vodivosti, poč. obj. hm. 2300 kg/m3, poč. vlhkost 1,5 %) 

• Požární scénáře: 
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Teplotní analýza konstrukce 

Nutné zohlednit 

• Odštěpování konstrukce (riziko vzniku, rozsah) 

 

 

 

 

 

 

 

• Použití ochranných vrstev 

    (omítky, nástřiky, obklad protipožárními deskami) 
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Teplotní analýza konstrukce 

Modely sdruženého transportu tepla a vlhkosti + modely pro 

predikci/simulaci odštěpování (odprýskávání, spalling) 
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Návrhové přístupy 
 

[fib, 2007] 
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Návrhové přístupy 

Podmínky spolehlivosti lze formulovat: 

• z hlediska času 

• z hlediska únosnosti 

• z hlediska teploty 

 

 

• Uvažuje se mimořádná návrhová situace dle ČSN EN 1990. 

• Pro stanovení účinků zatížení Ed,fi,t se uvažuje kombinace: 
 

 

 

d d,crθ θ

d,fi fi,reqt t

d,fi,t d,fi,tR E

  d k,j d 1,1 2,1 k,1 2,i k,i; ; ;  nebo ;      1; 1E E G P A ψ ψ Q ψ Q j i    
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E



www.cesti.cz 

Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1


c


c
/f

c
k

 

 

200 °C

400 °C

600 °C

800 °C

1000 °C

20 °C



www.cesti.cz 

Závěr 

Požární odolnost ostění tunelů 

• Nutné definovat požadavky na požární odolnost pro 

konkrétní posuzovaný tunel. 

• Rozpor: požadavky platné v ČR vs. zahraniční a 

mezinárodní doporučení. 

• Při uvažování normové teplotní křivky lze využít tabulky 

uvedené v ČSN EN 1992-1-2. 

• Pro jiné požární scénáře je nutné aplikovat výpočetní 

metody (případně zkoušky). 

• S ohledem na přídavné vnitřní síly v důsledku 

ohřátí konstrukce – zpřesněné výpočetní metody.   
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