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Stavebné riešenie tunela Branisko a jeho 
protipožiarne zabezpečenie 

 celková dĺžka tunela s portálmi je 4975,03 m.

 výška dopravného priestoru je 4,5 m.

 šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 m,  chodníky  široké 1 m. 

 vzduch sa privádza od portálov a odvádza sa jednou vetracou šachtou  

 únikovou štôlňou prepojená s tunelom na trinástich miestach  po každých
360 metroch.

 na každých 240 metroch sa nachádzajú SOS skrinky

 vo vzdialenosti 120 metrov od seba sú protipožiarne výklenky s hydrantmi
 kamerový dohľad pomocou 75 kamier.

 cestný tunel Branisko bol vybudovaný ako jednorúrový, dvojpruhový

s obojsmernou prevádzkou.



Rozbor počtu udalostí, pri ktorých zasahovali príslušníci 
HaZZ od uvedenia tunela do prevádzky do 26.9.2011.

Udalosti

spolu

Dopravné

nehody

Požiare Technická

pomoc

Zranené

osoby

Usmrtené

osoby

74 16 4 54 8 2 + 1

 jeden krát za rok, je v spolupráci so strediskom SUD Beharovce a 
ostatnými zložkami IZS prevedené súčinnostné TC.

 10 planých poplachov



Ohlásenie udalosti : 18:10 hod.
Vyhlásenie poplachu : 18:10 hod.
Výjazd jednotky : 18:11 hod.
Príjazd jednotky : 18:15 hod.
Zahájenie zásahu : 18:16 hod.
Odchod na základňu : 02:15 hod.
Príchod na základňu : 02:23 hod.

 následky dopravnej nehody - 2 osoby usmrtené, 1 zranená ťažko a 

4 ľahko.

Najvážnejšia  mimoriadna   udalosť v tuneli  Branisko.

 15.novembra 2009  – dopravná nehoda dodávkového vozidla Hyundai 

H1 a linkového autobusu  Mercedes Benz

Časový priebeh udalosti .
Vznik dopravnej nehody : 18:08 hod. cca 400 m od západného portálu



Nasadené SaP jednotiek HaZZ a zložiek IZS.

 HaZZ : HS Beharovce - 5 príslušníkov s  technikou 
AHZS Renault Midlum a švorkolka Polaris   

HS Levoča – 7 príslušníkov s technikou AHZS Mercedes 
Atego, CAS-30 Iveco a vozidlo KIA

HS Prešov – AHZS Mercedes Atego 4 príslušníci

 Zložky IZS :  ZZS - stredisko Beharovce jedno vozidlo a 
stredisko Levoča taktiež jedno vozidlo
príslušníci PZ SR – Beharovce a Poprad
zamestnanci SUD Beharovce .

KR HaZZ v Prešove – 2 príslušníci s vozidlom Peugeot



Druhá vážna dopravná nehoda  v tuneli  Branisko.

 13. júl a 2010– dopravná nehoda osobného motorového vozidla 

Deawo

Nexia a nákladného motorového vozidla Iveco Eurocargo

Časový priebeh udalosti .
Vznik dopravnej nehody : 14:28 hod. cca 1900 m od západného portálu 

Ohlásenie udalosti : 14:30 hod.
Vyhlásenie poplachu : 14:30 hod.
Výjazd jednotky : 14:31 hod.
Príjazd jednotky : 14:36 hod.
Zahájenie zásahu : 14:37 hod.
Odchod na základňu : 17:22 hod.
Príchod na základňu : 17:27 hod.

 následky dopravnej nehody – 1 osoba utrpela ťažké zranenia, 

ktorým po prevoze do NsP v Košiciach podľahla.



Nasadené SaP jednotiek HaZZ a zložiek IZS.

 HaZZ : HS Beharovce – 3 príslušníci s vozidlom HZS Mercedes
Atego TŠ

HS Levoča – 2 príslušníci s vozidlom HSZ Mercedes 
Sprinter

 Zložky IZS :  ZZS - stredisko Beharovce jedno vozidlo a 
stredisko Levoča taktiež jedno vozidlo
príslušníci PZ SR – Beharovce a Poprad
zamestnanci SUD Beharovce 
vrtuľník LZS z Popradu



Získané poznatky z doposiaľ vykonaných zásahov .

 Právny predpis MZ umožňuje vyslanie vozidla ZZS, len  koordinačným 
strediskom  IZS . To  má za následok oneskorenie výjazdu  až o niekoľko minút 
oproti jednotkám HaZZ 

 Nekoordinovaným rozhodnutím zložky IZS a ostatných služieb dochádza k 
pohybu osôb v tunelovom priestore bez vedomia veliteľa zásahu, čím je 
ohrozená ich bezpečnosť

Negatívne poznatky

 Dochádza k otáčaniu vozidiel do protismeru voči vozidlám HaZZ  , čím je 
znemožnený dojazd  hasičskej techniky až k miestu udalosti

Pozitívne poznatky
 Zjednodušenie vyhlásenia výjazdového poplachu pre jednotku HaZZ zo strany 

operátorského strediska tunela

 Progresívnym prístupom zložiek IZS a SUD Beharovce sa postupne darí
zlepšovať spoluprácu a odstraňovať vzniknuté nedostatky.



Závery a odporúčania
Zásahová činnosť jednotiek HaZZ a ostatných zložiek IZS.

 rozšíriť základné a hlavne špeciálne vybavenie  jednotiek Hasičského 
a záchranného zboru o technické prostriedky určené na zásahy  v
cestných tuneloch, 

 zlepšiť komunikáciu prostriedkami RDST MATRA medzi jednotkami  
HaZZ  a zložkami IZS za účelom zefektívnenia zásahu ako celku

Stavebné riešenie tunelov.

 v stavebnom konaní akceptovať pripomienky mieste príslušnej  jednotky  
HaZZ 

Prostredníctvom  vyučovacieho  procesu  v  autoškolách  a  relevantných  
médií,  edukačne vplývať na správanie sa vodičov pri prejazde tunelmi  

a pri vzniku neočakávaných udalosti.

 v prípade súčinnostných zásahov zložiek IZS v priestore tunela, 
operátorské stredisko tunela personálne doplniť o príslušníka HaZZ s 
miestnou znalosťou



Ďakujeme za pozornosť !
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