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V článku je informace o výstavbě tunelu v nizo-

zemském Maastrichtu, který bude prvním 

dvoupatrovým tunelem svého druhu v  Evropě. 

Ve  spodní úrovni tunelu povede frekventovaná 

dálnice A2, ve  vrchní úrovni budou propojeny 

lokální komunikace. Otevření tunelu je plánová-

no na prosinec 2016. ❚ This article describes 

the current state of construction of a  tunnel in 

Maastricht, The Netherlands, which will be the 

first two-level tunnel in Europe. On the lower 

level, there will be a busy speedway A2, on the 

upper level, all the local roads will be connected. 

Opening of the tunnel is planned in December 

2016.

První dvoupatrový čtyřtubusový tunel 

v  Nizozemsku, který se staví v  Maas-

trichtu, schová pod zem nejen 2  km 

frekventované dálnice A2, ale i  lokální 

komunikace. Tunel je nejdůležitější čás-

tí komplexního projektu s názvem Gro-

ene Lopen – Zelená cesta, který ved-

le zmíněné podzemní dopravní stavby 

zahrnuje i vybudování dalších souvise-

jících komunikací (mosty, viadukty, láv-

ky pro pěší a  cyklisty), zelené parko-

vé zóny nad tunelem a také developer-

ské projekty nové zástavby v této loka-

litě nacházející se v bezprostřední blíz-

kosti centra města, kde kvůli výstavbě 

tunelu muselo být i mnoho domů zbo-

řeno. Díky tunelu se 80 % dopravy pře-

vede pod zem a opět se plynule spo-

jí východní a  západní část Maastrich-

tu, protože křížení lokálních komunikací 

s dálnicí bude probíhat pod zemí.

O výstavbě tunelu se uvažovalo dlou-

ho, ale teprve v  roce 2006 byl projekt 

nastartován a  začala procedura výbě-

ru dodavatele formou výběrového ří-

zení, ze kterého vyšlo vítězně konsor-

cium Avenue2, jež nabídlo komplexní 

řešení pro infrastrukturu a  rozvoj měs-

ta. Se stavbou tunelu se započalo v ro-

ce 2011. 

Tunel v  Maastrichtu je prvním dvou-

patrovým tunelem v Evropě, který bude 

mít parametry dálničního tunelu s dvě-

ma jízdními pruhy v  každém tubusu. 

Celková délka spodních tubusů, ve kte-

rých povede dálnice, je 2,3  km. Vrch-

ní část tunelu bude sloužit pro míst-

ní dopravu a  je dlouhá 1,9  km. Tune-

lové tubusy mají užitnou výšku 4,7  m 

při celkové výšce 5,8 m a  jsou 9,2 až 

11,7  m široké. Jízdní pruhy jsou širo-

ké 3,3 m. Uprostřed mezi oběma tubu-

sy je v obou patrech únikový tunel šíř-

ky 1,35 m, ve kterém jsou umístěny ta-

ké instalace. 

Výstavba tunelu na  omezeném pro-

storu v centru města při zachování stá-

vající dopravy na  povrchu byla velkou 

výzvou pro projektanty i stavbaře. Byly 

při ní použity standardní stavební meto-

dy a vzhledem k podloží a možným dů-

sledkům vlivu spodní vody byl průběh 

stavby kontinuálně monitorován (Ob-

servational Method). 

Podloží v  Maastrichtu je velmi hete-

rogenní a úplně odlišné od  jiných čás-

tí Nizozemska, kde je půda měkká. 

V Maastrichtu je podloží v horních vrst-

vách jílovitopísčité a  přes štěrkopísky 

přechází ve spodních vrstvách až k vá-

pencům, jejichž vlastnosti se ale na růz-

ných místech liší. Důsledky působení 

spodních vod by mohly být drastické. 

Rizikové faktory nebyly ale v tomto pří-

padě kompenzovány tradičními postu-

py (např. naddimenzováním), ale mož-

ným rizikům se předcházelo kontinuál-

ním monitorováním celé stavební jámy 

na různých místech. 

Největší část tunelu byla postavena 

metodou hloubení v otevřené jámě (cut-

-and-cover), horní hrana tunelu je 1,5 m 

pod úrovní okolního terénu. (Zvažován 

byl i  ražený tunel, ale to by znamenalo 

umístit jej ve větší hloubce, s čímž sou-

visí i vyšší nároky na prostor u vyústě-

ní tubusů na povrch, delší rampy apod. 

a  současně i  celkově vyšší náklady.) 

Stavební jáma délky 2,3 km, šířky 30 m 

a hloubky 17 m byla zajištěna pomocí 

štětových stěn zapuštěných v  hloubce 

25 m a bentonitu. Horizontálně zpevně-

ní zajišťovaly ocelové pažnice. Na  ně-

kterých místech byla stavební jáma pří-

liš široká a  stěny musely být zajištěny 

zemními kotvami. 

Výstavba tubusů probíhala způsobem 

zvaným „Bouwtrein“ (obr. 3), po  seg-

mentech dlouhých 24 m, které byly be-

tonovány nikoliv v  řadě za  sebou, ale 

Obr. 1 Dvoupatrový tunel v Maastrichtu: příčný 
řez ❚ Fig. 1 Two-level tunnel in Maastricht: 
cross section

Obr. 2 Model tubusů: a) jižní vyústění, 

b) vyústění na severní straně ❚ 

Fig. 2 Models of the tunnel tubes: a) south 

end, b) north end 

Obr. 3 Ukázka postupu výstavby metodou 

„Bouwtrein” ❚ Fig. 3 Progress of the 

construction by the Bouwtrein method 

1

3

2b

DVOUPATROVÝ TUNEL V MAASTRICHTU ❚  

TWO-LEVEL TUNNEL IN MAASTRICHT

2a



2 7

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

6 / 2 0 1 5  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

na  přeskáčku, aby se lépe využil čas. 

Segmenty byly odděleny vertikálně vo-

dotěsnými stěnami z bentonitu, aby se 

při hloubení předešlo sesutí půdy (i vli-

vem odvodnění stavební jámy). Postu-

povalo se následovně: štětové stěny, 

odtěžení zeminy, základová deska, stě-

ny, strop spodního tubusu, následně 

stěny vrchního tubusu a  strop, zásyp 

a  demontáž štětových stěn. Výstavba 

tunelu probíhala nejprve od jihu k seve-

ru, ale později se stavělo z obou stran, 

což celý proces urychlilo.

Pouze v  místech, kde kvůli nedo-

statku prostoru nebylo možné dlou-

hodobě odklonit frekventovanou do-

pravu na povrchu jinam, byla část tu-

nelu (170 m) provedena z podzemních 

železobetonových stěn. Zemina byla 

odtěžena pouze do  úrovně budoucí-

ho stropu tunelu, poté byly vyhloube-

ny úzké rýhy, ve  kterých byly z  povr-

chu betonovány stěny tunelu (tloušťky 

1,2 m a hloubky 20 m) a na nich strop-

ní deska tloušťky 0,9 m. Následně by-

la stavební jáma zasypána a byl obno-

ven provoz na  jejím povrchu. Prostor 

pod definitivním stropem potom mohl 

být odtěžen a dobetonovala se zákla-

dová deska tunelu aniž by byl ovlivňo-

ván provoz na povrchu. Uprostřed byl 

strop podepřen pomocnými ocelovými 

sloupy, které byly po dokončení tune-

lu odstraněny. 

Na stavbu tunelu bylo použito celkem 

300 tisíc m3 betonu (25 tisíc mixů). Do-

dával se většinou přímo na místo uklád-

ky, pouze v některých částech se pum-

poval na vzdálenost až 150 m.

Součástí tunelu jsou i  dvě servisní 

technické budovy – řídicí centra – kte-

ré jsou umístěny na obou stranách vy-

ústění tunelu a jsou postaveny praktic-

ky na  tubusech tunelu. Na  jižní straně 

je servisní budova umístěna na  vrch-

ním tubusu a  je tak nejvyšším bodem 

celého tunelového komplexu, na sever-

ní straně, kde tubusy nevyúsťují v  jed-

nom místě, ale horní tubusy jsou z dů-

vodu křížení dopravy nad zemí a napo-

jení komunikace vedoucí z centra krat-

ší, je na tubusu spodním.

V současné době je podzemní hrubá 

stavba dokončena, pokračují dokončo-

vací nadzemní práce, provádění instala-

cí a testování. 

Slavnostní otevření tunelu je pláno-

váno 16. prosince 2016 za účasti krá-

le Willema Alexandra, po  kterém bu-

de stavba pojmenována. Spodní část 

tunelu (dálnici) plánují ale stavbaři ote-

vřít o  tři měsíce dříve, aby se odlehči-

la doprava a mohly se dokončit práce 

na povrchu, kde vznikne parková zóna 

a na místě současné dálnice bude např. 

vysazeno na 2 tisíce lip. 

Celková investice projektu zahrnující 

stavbu tunelu, infrastrukturu nad ním 

i konečnou parkovou úpravu je kolem 

jedné milardy eur. Projekt Groene Lo-

pen je tzv. Public Private Project a po-

dílí se na něm jak státní, tak soukromý 

sektor. Větší díl financuje stát, region 

a město, určitou částí přispívají i fondy 

EU. Soukromý sektor se podílí přede-

vším na rozvoji výstavby bytových i ko-

merčních jednotek na povrchu a nese 

v tomto případě vlastní riziko. To riziko 

je nemalé, již teď je jasné, že některé 

plánované projekty výstavby nebudou 

realizovány a  někteří dodavatelé jsou 

ve velkých finančních potížích. 

To nejdůležitější je, že budování pod-

zemní dopravní tepny a  na  ní navazu-

jící dopravní infrastruktury a  ozeleně-

ní města probíhá v souladu s časovým 

plánem i stanoveným rozpočtem.ś

Jitka Prokopičová

autorka žije v Nizozemsku

e-mail: jitka.prokopicova

@hotmail.com

Fotografie: 4 – Reen van Beek, 

5 – Bert Janssen, 6 – Peter Wijnands 

(všichni archiv Projectbureau A2 Maastricht)

Obr. 4 Pohled na otevřenou stavební jámu, 

s odkloněnou trasou frekventované pozemní 

komunikace v těsné blízkosti ❚ Fig. 4 View 

to the open construction pit, the deviated busy 

road in the near proximity

Obr. 5 Část úseku realizovaná z podzemních 

železobetonových stěn ❚ Fig. 5 Section 

casted on the reinforced concrete diaphragm 

walls

Obr. 6 Pohled na vyústění tunelu na severní 

straně, kde jsou horní tubusy kratší 

❚ Fig. 6 View of the north end of the tunnel, 

where the upper tubes are shorter

Investor

Projectbureau A2 Maastricht 

(stát, město Maastricht, provincie 
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