
Technická informace č. 4/2012

Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00  Praha 6 – Bubeneč

tel.: +420 224 390 811
 +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576

www.promatpraha.cz
promat@promatpraha.cz

Požár v silničním tunelu 

pod Labem v Hamburgu

www.promatpraha.cz



www.promatpraha.cz

Požární bezpečnost tunelů

 V loňském roce koncem dubna došlo v jednom z labských silničních tunelů v Hamburku k požáru nákladního automobilu. 

 K požáru došlo v tubusu číslo čtyři, ze kterého muselo být evakuováno cca 150 osob, které se 

nacházely ve vozidlech a byly v bezprostřední blízkosti hořícího kamionu. Naštěstí nešlo o velký požár, 

došlo však k zakouření celého tunelu, který byl okamžitě uzavřen. Evakuace proběhla velice rychle do 

sousedního tubusu čídlo tři. Byla zaznamenána jen dvě zranění, kdy se jeden člověk nadýchal zplodin 

kouře a druhý byl vyšetřen s podezřením na srdeční infarkt.

 Oheň vznikl v motorovém prostoru tahače návěsů a naštěstí nedošlo k rozšíření ohně na vlastní 

náklad, který tvořilo 20 tun kukuřice, což mohlo způsobit daleko větší škody. Řidič po zjištění šíření ohně 

z motorového prostoru vozidlo zastavil a únikovou propojovací chodbou přeběhl do sousední tunelové 

trouby. Mezitím bezpečnostní systémy zaregistrovaly vznik požáru a na místo vyrazily zásahové jednotky 

hasičů.

 Labské tunely jsou nejdůležitější a také nejvytíženější dopravní uzel 

v Hamburku. Ročně tudy projede cca 45 milionů automobilů. Každá mimo-

řádná událost je nepříjemná a záleží na duchapřítomnosti osob, které 

se ocitnou v bezprostřední blízkosti požáru v tunelové stavbě, ze které 

je únik složitější než z běžného stavebního objektu, který se nachází na 

povrchu. V současné době jsou tunely vybavovány celou řadou bezpečnost-

ních zařízení, která mají za úkol zajistit bezpečnost osob, které se nachází 

v projíždějících vozidlech.

 Labské tunely v Hamburku se nachází z velké části pod dnem řeky Labe. 

Toto řešení klade vysoké nároky na zajištění statické únosnosti konstrukce 

nejen v běžných podmínkách ale zejména při požáru, kdy při rozsáhlejším 

a delším zatížením železobetonových konstrukcí vysokou teplotou může dojít 

ke kolapsu nosné konstrukce a následnému zavalení a zaplavení tunelu, což 

s sebou nese nemalé ekonomické škody spojené jednak s náklady na opravu, 

ale také náklady na omezení a odklonění dopravy z postiženého místa.

 Z těchto důvodů se projektant rozhodl vrchní část tunelového ostění ochrá-

nit speciální protipožární tunelovou deskou PROMATECT®-H, ve skladbě 2 x 12 mm. Jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí, protože i přes malý 

rozsah požáru, došlo k poškození nechráněných železobetonových konstrukcí, jejichž sanace si žádala delší časový úsek. Naproti tomu části, které 

byly ochráněny protipožární deskou PROMATECT®-H přežily teplotní zatížení bez zásadní újmy. Následná oprava byla velmi rychlá, protože bylo nutné 

vyměnit jen první vrstvu desek, které byly přímo zatíženy požárem. Druhá vrstva zůstala bez poškození včetně nosné podkonstrukce, takže stačilo 

namontovat novou vrstvu desek a základní oprava byla hotová. Tímto způsobem se dá výrazně zkrátit doba nutná pro opravu ostění po případném 

požáru a tím rychleji obnovit průjezdnost tunelu po mimořádné události.

 Protipožární kalciumsilikátové desky PROMATECT®-T a PROMATECT®-H tunelová deska, patří k nejúčinnějším ochranám ocelových a železobe-

tonových nosných konstrukcí v podzemních stavbách. Kromě požární odolnosti mají doloženou také odolnost proti vlhkosti, mrazu, plísním, houbám 

a chloridům.

 

Poškození železobetonu  požáremObklad z desek PROMATECT®-H, 

Tunelová deska - odstranění první exponované vrstvy, 

druhá vrstva bez poškození

Nákladní automobil po požáru
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T-03A
Požární ochrana tunelů s rovnými plochami

Obklad na spodní konstrukci

K o n s t r u k č n í  m a t e r i á l y

1  požárně ochranná deska PROMATECT® pro tunelové stavby, tloušťka 

dle požadavků

2  přířezy PROMATECT®, š ≥ 100 mm, tloušťka d dle požadavků

3  ocelové hmoždinky, délka a počet, jakož i jakost oceli dle požadavků 

(řiďte se doporučeními výrobců)

4  samořezný šroub, délka a počet, jakož i jakost oceli dle požadavků 

(řiďte se doporučeními výrobců)

5  profil z ocelového plechu, druh, rozměry a vzdálenost, jakož i jakost 

oceli dle požadavků

6  umělohmotná hydroizolace jako rozpěrka

Osvědčení podle: ZTV-ING, RWS, EBA, HCM a HC

Přednosti a charakteristika

• ekonomické upevnění v rámci montované konstrukce

• jednoduchá demontáž, např. za účelem revizí

• přídavné využití díky vzdálenosti desek, např. pro instalace nebo stavební 

ochranu před chloridy a sírany pomocí umělohmotné hydroizolace

• pro všechny průřezy tunelů

• pro všechny typy tunelů včetně zaplavovaných prvků

• osvědčení i pro vysoce pevné betony

• nezbytné betonové krytí výztuže pouze 40 mm

Vedle již zmíněných požárně technických, staticko-dynamických

a fyzikálních aspektů přispívají montované tunelové stavební desky 

PROMATECT® jako ochranný štít k tomu, aby zajistily odolnost 

železobetonové konstrukce proti vnikajícím chloridům jako solím 

rozpuštěným ve vodě.

Tak lze trvale zamezit předčasné karbonizaci a s tím spojené korozi 

výztuže.

Pokud se očekává výskyt mlhy, je možná přímá montáž. Pokud se 

naproti tomu očekává ostřiková voda, doporučujeme montáž na vnitřní 

konstrukci buď polygonálních, nebo podle kruhového průřezu tunelu 

předem ohýbaných desek.

Montáž na profily z ocelového plechu

Jako vnitřní konstrukci lze použít profily z ocelových plechů t. Je třeba 

zajistit antikorozní ochranu.

Montáž na přířezy PROMATECT®

Pro vnitřní konstrukci z přířezů PROMATECT® w není nutná žádná anti-

korozní ochrana.

Montáž na umělohmotnou hydroizolaci

Mezivrstva z umělohmotné hydroizolace z např. k odvodnění je v této 

konstrukci odzkoušena.

Umělohmotná hydroizolace jako rozpěrka zamezuje pronikání a působení 

chloridů a síranů do betonu. To znamená dlouhodobou ochranu navíc.

Napojení strop/stěna

K ochraně uložení stropu se provádí obklad stěn ≥ 1000 mm.

Průřez tunelu

Montáž na profily z ocelových plechů

Montáž na přířezy

Montáž na umělohmotnou hydroizolaci

Napojení stropu/stěny
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Požární ochrana tunelů se zakřivenými plochami

Přímý obklad/obklad na spodní konstrukci
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Podrobnější informace Vám podá naše technické 

oddělení nebo naši zástupci v regionech ČR.
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Průřez tunelu

Montáž ohýbaných desek

Polygonální výstroj

Montáž na přířezy, vodotěsné a vzduchotěsné provedení

K o n s t r u k č n í  m a t e r i á l y

1  požárně ochranná deska PROMATECT® pro tunelové stavby, tloušťka 

dle požadavků

2  přířezy PROMATECT®, š ≥ 100 mm, tloušťka d dle požadavků 

alternativně profil z ocelového plechu, druh, rozměry a vzdálenost, 

jakož i jakost oceli dle požadavků

3  ocelové hmoždinky, délka a počet, jakož i jakost oceli dle požadavků 

(řiďte se doporučeními výrobců)

4  samořezný šroub, délka a počet, jakož i jakost oceli dle požadavků 

(řiďte se doporučeními výrobců)

5  silikon PROMASEAL®

Osvědčení podle: ZTV-ING, RWS, EBA, HCM a HC

Přednosti a charakteristika

• kopírování kruhového průřezu pomocí ohýbatelných desek

• ekonomické upevnění v rámci montované konstrukce

• přídavné využití díky vzdálenosti desek, např. pro instalace nebo stavební 

ochranu před chloridy a sírany pomocí umělohmotné hydroizolace

• pro všechny průřezy tunelů

• pro všechny typy tunelů včetně zaplavovaných prvků

• osvědčení i pro vysoce pevné betony

• nezbytné betonové krytí výztuže pouze 40 mm

Vedle již zmíněných požárně technických, staticko-dynamických a fyzikálních 

aspektů přispívají montované tunelové stavební desky PROMATECT® jako 

ochranný štít k tomu, aby zajistily odolnost železobetonové konstrukce proti 

vnikajícím chloridům jako solím rozpuštěným ve vodě. Tak lze trvale zamezit 

předčasné karbonizaci a s tím spojené korozi výztuže. Pokud se očekává 

výskyt mlhy, je možná přímá montáž. Pokud se naproti tomu očekává 

ostřiková voda, doporučujeme montáž na vnitřní konstrukci buď poly-

gonálních, nebo podle kruhového průřezu tunelu předem ohýbaných desek.

Montáž ohýbaných desek

Obklad q z ohnutých nebo z výroby ohýbaných desek upevněný přímo 

na konstrukční beton. Povrchové tolerance v betonu lze vyrovnat např. 

pásy z minerální vlny.

Polygonální výstroj

Alternativně k provedení z ohýbaných desek lze namontovat polygonální 

obklad. Ten lze upevnit přímo nebo jako na obrázku na vnitřní konstrukci. 

Namísto přířezů PROMATECT® w lze použít profily z ocelových plechů, 

přičemž je třeba zajistit antikorozní ochranu.

Montáž na přířezy, vodotěsné a vzduchotěsné provedení

U provedení jako vzduchový kanál nebo kanál k odvodu kouře v kalotě 

(viz příklad použití „Systémy na odvod kouře a ventilační systémy, mezi-

strop k odvodu kouře“) se spáry mezi deskami obkladu PROMATECT® q 

utěsňují vzduchotěsně pomocí silikonu PROMASEAL® t. Tento obklad 

je pak zároveň nepropustný pro vodu a případná voda (průsaková voda) 

je pak odváděna na „principu deštníku“. Tím do dopravního prostoru 

nekape žádná průsaková voda.


