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Délka zkušebního provozu 3 roky

počet vozidel, která použila tunely přes 100 000 000

první milion vozidel 3. 10. 2015

maximální denní intenzita 94 700 
(Brusnický tunel 28. 3. 2018)

minimální denní intenzita 21 000 
(Bubenečský tunel 1. 1. 2016)

dopravní nehody se zraněním 13

dopravní nehody 242

zastavení vozidla pro nedostatek PHM 166

kuriózní zastavení vozidla - 19. 11. 2015 řidič zjistil, že mu
v tunelu nefunguje navigace
a telefonoval o radu výrobci

trestuhodné chování - 21. 12. 2015 vstoupily do prosto-
ru Brusnického tunelu dvě chod-
kyně s kočárkem!

- zastavování motocyklistů před
výjezdem z tunelu při dešti!

- nedodržování bezpečné vzdále-
nosti pro zastavení vozidla!

- nesledování proměnného
dopravního značení!

DOPRAVA NA POVRCHU

TSK hlavního města Prahy průběžně monitoruje počty pro-
jíždějících vozidel na vybraných významných charakteristic-
kých profilech komunikací v Praze (místa vybavená automa-
tickými zařízeními pro trvalé sčítání projíždějících automobi-
lů). Ve vybraných profilech, kde není tato technologie k dis-
pozici, byla provedena individuální měření.

Aktuální stav lze charakterizovat takto:
•  na komunikacích, které napojují tunely (Městský okruh)

na povrchovou komunikační síť (V Holešovičkách,
Patočkova, Dobříšská, Svatovítská) došlo k očekávanému
nárůstu dopravy a nyní je stav stabilizovaný;

•  tam, kde došlo po zprovoznění ke snížení intenzit dopravy
(Milady Horákové, Veletržní, Argentinská, apod.), je stav
stabilizovaný a nedošlo k opětovnému nárůstu intenzit;

•  lokální změny intenzit jsou způsobené již dalšími úprava-
mi na povrchové komunikační síti (opravy a rekonstruk-
ce komunikací v Praze).

V místech s většími kongescemi dopravy jsou na základě
výsledků dopravních průzkumů prověřovány změny doprav-
ního řešení. Jedná se aktuálně zejména o realizaci dvoupru-
hové rampy napojující ulici Povltavská na most Barikádníků
pro odstranění kongescí v ulici Nová Povltavská (důvod
regulací tunelů ve směru Troja) a prověřování úprav (ve spo-
lupráci s FD ČVUT) na Barrandovském mostě pro odstraně-
ní kongescí v ulici Dobříšská (důvod regulací ve směru
Strahovský tunel).

The Blanka complex of tunnels consisting of the Brusnice,
Dejvice and Bubeneč tunnels, was opened to traffic on
Saturday the 19th September 2015. During three years, over
100 million vehicless passed through the tunnel. During this
period, the TSK, a.s., and SATRA spol. s r.o. monitored the
structural condition and traffic in the tunnel in terms of the
construction and the tunnel equipment, verified the operatio-
nal and fire safety or assessed the impact on traffic and envi-
ronment. 

Tunelový komplex Blanka (TKB), skládající se z Brus -
nického, Dejvického a Bubenečského tunelu, byl uveden do
zkušebního provozu v sobotu 19. září 2015. Za tři roky proje-
lo tunelem více než 100 milionů vozidel. Během té doby TSK,
a.s., a SATRA spol. s r.o. sledovaly stav a provoz v tunelu po
stránce stavební i technologické, ověřovaly provozní a požár-
ní bezpečnost či hodnotily dopad na dopravu a životní pro-
středí.

V rámci zkušebního provozu nebyly doposud shledány
žádné zásadní komplikace ve stavební ani technologické
části tunelů, nastalé drobné problémy byly neprodleně vyřeše-
ny. Kromě mediálně známého případu tvorby rampouchů ve
vjezdové části hloubeného úseku Bubenečského tunelu byly
řešeny pouze tyto významnější problémy:

•  nesprávná funkce úsekového měření: po odstranění
závady v dubnu 2016 již systém pracuje správně, denně
překročí maximální povolenou rychlost přibližně 2000
řidičů, z toho většina ve směru Troja (vliv klesání);

•  poškozování závor: i přes skutečnost, že vjezd do tunelu
je zakázán proměnným dopravním značením, včetně bli-
kajících výstražných světel červené barvy, soustavně
dochází k poškozování závor řidiči, kteří se zjevně řádně
nevěnují řízení vozidla;

•  porucha přenosového systému: dne 10. 4. 2018 cca
v 18:19 hod. došlo k poruše páteřního přenosového systé-
mu (technologické datové sítě) v TKB, v jejímž důsledku
nastal výpadek souboru videodohledu, videodetekce
a komunikace mezi SOS hláskami v tunelu a velíny. Po
odstranění závady byla přijata preventivní opatření, která
eliminují pravděpodobnost výskytu příčiny spočívající
v závadě na softwarovém řešení dodaného komunikační-
ho zařízení.

Z hlediska stavební a technologické části lze konstatovat,
že všechny stavební objekty a provozní soubory fungují
správně podle předpokladů projektu a stav v tunelech umož-
ňuje bezpečný provoz. Pravidelná údržba je realizována
v předem naplánovaných a úředně povolených nočních uzá-
věrách, resp. v přístupných prostorech v průběhu běžné pra-
covní doby.

DOPRAVA V TUNELECH

Provoz je dlouhodobě ustálený a bezpečný. Lze konstatovat,
že doprava v tunelech, i s ohledem na roční variace intenzit
vykazuje trvale mírně rostoucí tendenci (viz tabulka).

TŘI ROKY SPOLEHLIVÉHO PROVOZU TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA
THREE YEARS OF RELIABLE OPERATION OF THE BLANKA COMPLEX OF TUNNELS 
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KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2019
UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2019 CONFERENCE

The 14th international conference Underground Con -
struction Prague 2019 will be held from 3rd to 5th June 2019
in the premises of Clarion hotel (similarly to the years 2010,
2013 and 2016). The conference gala dinner will be held in
the environment of the Brevnov monastery. The conference
has got support from the ITA-AITES Endorsement and sup-
port from other organisations (ISSMGE, ISRM). The total of

176 abstracts from 32 countries has been registered for the
conference. A third of the registered abstracts is from the
Czech Republic, the other registered abstracts are mostly from
European countries, but also from many countries out of
Europe. The key lectures will be delivered by renowned fore-
ign experts, such as Prof. Wulf Schubert, Prof. Robert Galler,
Prof. Konrad Bergmeister, Bernhard Kohl (all from Austria),

BEZPEČNOST V TUNELECH

Provoz v tunelech je neustále monitorován pomocí zejmé-
na automatického dohledu (přímo vyhodnocováno řídicím
systémem tunelu) a kamerového dohledu pod kontrolou dis-
pečera dopravy a operátora technologie. V reálných časech
jsou tak zjišťovány a vyhodnocovány skutečné podmínky
v tunelech.

Nejvýznamnějším problémem z hlediska bezpečnosti bylo
zpočátku otáčení vozidel do protisměru v blízkosti křižovat-
ky Malovanka. Změna režimu oproti předcházejícímu stavu
způsobovala, že někteří řidiči omylem vjeli do Brusnického
tunelu a tam se snažili v rozpletu otočit do opačného směru
a pokračovat směrem ke Strahovskému tunelu. Pro zlepšení
orientace bylo v prostoru křižovatky instalováno vodorovné
dopravní značení s uvedením místních cílů (Troja, Smíchov).
To vedlo k významnému úbytku těchto případů.

Bezpečnost v tunelech a akceschopnost jednotek IZS při
zásahu byla prověřována v rámci čtyř prověřovacích a taktic-
kých cvičení.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv stavby na životní prostředí je monitorován v souladu
s dokumentací a podmínkami rozhodnutí o povolení zkušeb-
ního provozu. Na základě výsledků jednání s Městskou hygi-
enickou stanicí a odborem ochrany prostředí Magistrátu hlav-
ního města Prahy (OOP MHMP) je z hlediska hluku monito-
rováno celkem 33 míst (noční a denní měření), z hlediska
imisí 8 míst.

V případě imisních měření znečišťujících látek v ovzduší se
aktuálně zpracovává numerický model, na jehož základě
bude možné doložit plnění příslušných limitů. Všechny
výsledky měření intenzit, hluku, imisí a aktuality jsou veřej-
nosti v maximálně možném rozsahu zpřístupňovány pro-
střednictvím tohoto webu.

Z naměřených hodnot ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v roce 2015 a 2017 je zřejmé, že na většině měřených
míst (42 míst) došlo vlivem zprovoznění tunelového komple-
xu Blanka ke snížení hlukové zátěže.

Na místech, kde došlo ke zvýšení hlukové zátěže, se ve vět-
šině případů (16 míst) nárůst hladiny hluku projevil změnou
do 0,9 dB včetně. Toto je považováno za nehodnotitelnou
změnu v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. U míst, kde došlo k nárůstu o více než
0,9 dB (8 míst) se výsledné hodnoty po zprovoznění TKB
pohybovaly pod limitními hodnotami pro dané místo měření,
anebo pod limitními hodnotami stanovenými v rámci vyda-
ného časově omezeného povolení k provozování nadlimitní-
ho zdroje hluku.

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že dosavadní zkušební provoz
severozápadní části Městského okruhu v Praze s TKB proká-
zal, že stavba v celém rozsahu plní svou očekávanou funkci
jak z hlediska dopravních očekávání, tak i z hlediska pro-
vozních vlastností jednotlivých prvků stavby. Takřka bezpo-
ruchový provoz za první tři roky provozu dokládá využití
správných návrhových i realizačních postupů spolu s využi-
tím vhodných materiálů a zařízení. To ovšem neznamená, že
TKB není studnicí zkušeností, co a jak na dalších obdobných
projektech dělat v budoucnu jinak, třeba i lépe.

Zcela zásadním výstupem vyhodnocení účinků této stavby
je pak nezbytnost celý nadřazený systém komunikační sítě
hlavního města Prahy dobudovat, a to co nejdříve!

JAKUB KARLÍČEK, SATRA, spol. s r.o.

Obr. 1 Provoz v Tunelovém komplexu Blanka
Fig. 1 Traffic in the Blanka complex of tunnels


