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Vysokorychlostní trať Nimes-Montpellier (CNM), Francie  

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – vysokorychlostní železnice 

Umístění Manduel na východě Nîmes – Lattes na západě Montpellier, jižní Francie  

Zadavatel SNCF Réseau, národní správce francouzské železniční sítě vlastněný SNCF SA, který vznikl 
sloučením společností Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Infra a divize řízení železniční 
dopravy v roce 2015. Do roku 2015 byla zadavatelem projektů společnost RFF. 

Koncesionář OC'VIA SA 

Souvislosti Železniční obchvat Nîmes a Montpellier (Trať), nazývaný také Contournement ferroviaire 
de Nîmes et Montpellier (CNM), je prodloužením středomořského vysokorychlostního 
spojení, které bylo uvedeno do provozu v červenci 2001. Provoz na stávající trati Tarascon 
– Sète dosáhl úrovně, která vylučuje další růst, a proto bylo rozhodnuto vybudovat nové 
tratě, aby se dosáhlo: 
• Snížení počtu těžkých nákladních vozidel na silnicích o 2 500 až 3 000 denně. 
• Převedení 10 milionů tun nákladu ze silnice na železnici. 
• 60 spojů Regional Express (TER) denně mezi Nîmes a Montpellier. 
• Úspory 20 minut na železniční trase mezi Paříží a Montpellier. 
• Instalování 62 km protihlukových stěn. 

Trať je součástí rozvoje koridoru D (Valencie-Lyon-Turín-Budapešť) pro evropskou 
nákladní dopravu; omezuje průjezd nákladních vlaků centry měst. 

Popis  Trať je projektem DBFM – navrhni, postav, financuj, udržuj, který zajišťuje  
80 km vysokorychlostní tratě a napojení na stávající konvenční tratě mezi městy 
Manduel na východě Nîmes a Lattes na západě Montpellier. 
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Maximální rychlost je 220 km/h pro vysokorychlostní vlaky (cílem je dosáhnout 300 km/h) 
a 120 km/h pro nákladní dopravu. Trať prochází 31 obcemi.  
Projekt zahrnuje: 
• 60 km nového úseku vysokorychlostní tratě mezi Manduelem východně od Nîmes 

a Lattes západně od Montpellier. Trať je vedena mimo městské oblasti Nîmes a 
Montpellier a zdvojuje se se stávající tratí Tarascon – Sète, kde provoz dosáhl úrovně 
vylučující další růst. 

• 10 km tratě pro nákladní dopravu z Manduelu do St Gervazy. 
• 8 km čtyř hlavních napojení, včetně jednoho se středomořskou vysokorychlostní 

tratí, dvou s tratí Tarascon – Sète a jedno s pravým břehem Rhôny. 

Jedná se o první smíšenou trať ve Francii, která je určena pro osobní i nákladní dopravu. 

Rozsah Příprava a výstavba 
Fáze projektování trvala 17 měsíců – do získání posledních hlavních administrativních 
povolení a zahrnovala projektování, omezený výkup pozemků, archeologický průzkum, 
vodohospodářská povolení, environmentální studie, přesuny sítí a získání práv cesty. 

Společnost Oc'Via Construction byla zodpovědná za přípravu a výstavbu trati: zemní 
práce, výstavbu inženýrských staveb, železniční zařízení a také za zkoušky až do uvedení 
trati do provozu.  

Fáze projektování a výstavby trvala 5 let a koncesionář se zavázal k udržitelné výstavbě 
prostřednictvím: vytváření pracovních míst pro místní obyvatele, respektování biologické 
rozmanitosti a vodního prostředí, respektování krajiny na překračovaných územích a 
omezení dopadů hluku. Na stavbě pracovalo ve špičce až 1 100 pracovníků (bez 
subdodavatelů) a v roce 2015 bylo na staveništi přibližně 4 000 osob. 

Instalace GSM-R není součástí PPP projektu. 

Údržba a obnova 
• Koncesionář je odpovědný za údržbu trati po dobu 20let. 
• Údržbu zajišťuje společnost Oc'Via Maintenance, která má 43 zaměstnanců. 
• Monitoruje trať pomocí moderních a inovativních nástrojů. 
• Údržba zařízení GSM-R je mimo rozsah projektu. 

Provoz 
Řízení provozu na trati zajišťuje společnost SNCF a koncesionář za něj neodpovídá. 

PROJEKT  

Typ DBFM 

CAPEX 1,76 miliardy Eur (68 miliard Kč) 

Aktuální stav Plně funkční od roku 2017. 

Smlouva • Koncesní smlouva byla podepsána mezi SNCF Réseau (původně RFF) a OC'VIA, 
účelovou společností, na projektování, financování, výstavbu a údržbu tratě. 

• Doba trvání smlouvy je 25 let, do roku 2037. 
• Na konci smluvního období získá společnost SNCF Réseau zpět správu majetku. 

Povolení, pozemky, 
majetek 

Koncesionář byl zodpovědný za získání pozemků a řady úředních povolení, oprávnění a 
souhlasů. 
Postup pro získání pozemků odpovídal přímému výkupu pozemků jednáním nebo v 
případě potřeby vyvlastněním. Malá část pozemků byla získána směnou pozemků. Ke dni 
podpisu smlouvy však společnost SNCF Réseau měla téměř 60 % pozemků a 100 % budov 
relevantních pro projekt a 100 ha (z celkových 680 ha) kompenzačních pozemků mimo 
trasu projektu. 
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FINANCE  

Platební mechanismus Během výstavby koncesionář obdržel inflačně indexované veřejné granty na výstavbu, 
které mu měsíčně poskytovala společnost SNCF Réseau v závislosti na dosažení 9 hlavních 
milníků. 
Od počátku provozní fáze jsou platby za dostupnost podle smlouvy vypláceny 
koncesionáři čtvrtletně společností SNCF Réseau. 
Riziko inflace během provozu nesou společnosti SNCF Réseau a Oc'Via Maintenance. V 
souladu se smlouvou je část platby za dostupnost pokrývající náklady na údržbu a životní 
cyklus plně indexována inflací podle vzorce, který odráží koš nákladů na údržbu. 

Investoři Současnými akcionáři společnosti OC'VIA SA jsou: 
73 %: Meridiam 
27 %: Vauban Infrastructure Partners – FIDEPPP 

Financování 1,76 miliard Eur celkový objem finančních prostředků poskytnutých: 

• 34 % | Veřejné granty: 594 mil. Eur od SNCF Réseau. 
• 66 % | Soukromé financování: 1,17 mld. Eur strukturované takto: 

- 10 % | Vlastní kapitál: 117 mil. Eur od akcionářů, a 
- 90 % | Seniorní úvěry: 1,05 mld. Eur od komerčních bank. 

SCHÉMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MILNÍKY  

 2010: První nabídky (květen 2010) 
2005: Prohlášení o veřejné prospěšnosti projektu 
2012: Podpis smlouvy a finanční uzávěrka (červen 2012) 
2012: Zahájení výstavby (červen 2012) 
2017: Zahájení provozu (říjen 2017) 
2037: Ukončení smlouvy 

KONTAKTY  

Investor Meridiam: David D. Romero, e: d.delgado@meridiam.com   

Koncesionář OC'VIA SA: Gilles RAKOCZY, e: g.rakoczy@ocvia.fr, https://ocvia.fr/ 

Zadavatel SNCF Réseau 

Subdodavatel 
projektu a výstavby

OC’VIA Construction

Investoři Komerční banky

Koncesní 
smlouva

Vlastní kapitál Dluhový kapitál

Koncesionář

Subdodavatel 
údržby a provozu
OC’VIA Maintenance

Subdodávka  
údržby

Subdodávka pro 
projektování a výstavbu

SNCF Réseau

Investiční 
grant

Smlouva o spolupráci
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ODKAZY Nîmes Montpellier High Speed Rail Line - Meridiam 

  


