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Tento dokument vytvořila Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci se Správou 
železnic, vedením odboru dotačního managementu EU. Cílem dokumentu je poskytnout 
ucelený přehled možností využití soukromého kapitálu k realizaci velkých investičních 
projektů na železnici na základě nejlepší evropské praxe. 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je think-tank soukromého sektoru pro veřejnou 
infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních 
dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, 
investorů, bank, poradců a dalších partnerů. ARI prosazuje mezinárodní dobrou praxi 
osvědčenou na úspěšných investičních programech a projektech realizovaných doma nebo v 
zahraniční. Podporuje inovativní a alternativní metody zadávání, financování a realizace, které 
umožní dlouhodobě udržitelný a efektivní rozvoj veřejné infrastruktury České republiky. Více 
na www.ceskainfrastruktura.cz.  

Správa železnic, státní organizace, je národním správcem železniční infrastruktury ČR. 
Hospodaří s majetkem státu, který tvoří železniční dopravní cestu. Správa železnic zajišťuje 
ve smyslu zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví 
státu, má na starosti jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném 
pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. Jejím cílem je přispět 
k udržitelné mobilitě v rámci evropské železniční sítě a podpořit hospodářský a sociální rozvoj 
naší země. Více na www.spravazeleznic.cz. 
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Přehled užitých zkratek a termínů 

 

 

ADIF Národní správce železniční infrastruktury ve Španělsku. 

ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (Czech Infrastructure Association). 

DBFM PPP model: navrhni–postav–financuj–spravuj (projekt s platbou za dostupnost bez rizika poptávky). 

DBFMO PPP model: navrhni–postav–financuj–spravuj–provozuj (s rizikem poptávky a komerčními příjmy). 

HSR / HRL High Speed Rail / High Speed Line, vysokorychlostní železnice / vysokorychlostní trať. 

Infrabel Národní správce železniční infrastruktury v Belgii. 

MD Ministerstvo dopravy České republiky. 

Network Rail Národní správce železniční infrastruktury s dceřinou společnosti Network Rail High Speed  
ve Velké Británii. 

PPP Public Private Partnership, partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

ProRail Národní správce železniční infrastruktury v Nizozemí. 

Rychlá spojení Pojmenování koncepce MD pro rozvoj nových železničních tratí vyšších rychlostí, které vedle 
dálkových spojů (s rychlostmi 300-320 km/h) v určitých úsecích využívají také regionální spoje 
s rychlostmi 200-250 km/h. V tomto dokumentu používáme obecně termín vysokorychlostní tratě. 

SNCF Société nationale des chemins de fer français, státem vlastněná železniční skupina ve Francii zahrnující 
dceřinou společnost SNCF Réseau (národního správce železniční infrastruktury, který vznikl v roce 
2015 sloučením společností Réseau Ferré de France „RFF“, SNCF Infra a divize řízení železniční 
dopravy) a další společnosti, včetně dominantního národního dopravce SNCF Voyageurs. 

SŽ Správa železnic, státní organizace (národní správce železniční infrastruktury v České republice). 

TAC Track Access Charges, Poplatky za užití železniční dopravní cesty a přidělení kapacity. 

VRT Vysokorychlostní železniční trať/tratě s rychlostmi nad 200 km/h (podle přístupu UIC, International 
Union of Railways). 
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1 Shrnutí 

Cílem tohoto dokumentu je ukázat možnosti využití 
soukromého kapitálu při naplňování našich 
budoucích investičních potřeb do rozvoje železnice. 

Moderní železnice formuje budoucnost ČR 

Železnice bude hrát klíčovou roli v přechodu na 
bezemisní a udržitelnou dopravu. S příchodem nové 
vysokorychlostní železnice přijde další impulz, který 
bude formovat nejen dopravní trendy, ale otevře nám 
také potenciál na překreslení demografické a 
ekonomické mapy Střední Evropy. 

Kapacity současné železnice na hlavních koridorech 
jsou zcela naplněné. Abychom dokázali přenést více 
dopravy na udržitelnou železnici, potřebujeme nové 
vysokokapacitní tratě v nové stopě. Jako podoba 
dnešní železnice vznikala před 180 lety, stejně tak 
podobu nové moderní železnice na příštích sto let 
tvoříme právě teď. 

Výhodná pozice v srdci Evropy předurčuje ČR k 
posílení své role ekonomického hubu a přilákání 
kvalifikovaných odborníků a kapitálu. Železnice 
zajistí podstatnou část přepravy do vzdáleností  
300-500 km a kvalita života a zkrácení cestovních 
časů mezi okolními státy může být naší výhodou. 
Stejně tak průchod územím v centru Evropy může 
nabídnout další přidanou hodnotu pro transevropský 
přenos elektrické energie a dat. 

Rychlost přípravy a zprovoznění nových tratí bude 
rozhodující pro finanční podporu z Evropy. Obdobné 
ambice mají také Polsko a země v Pobaltí. Připravují 
vyšší stovky kilometrů nových rychlých tratí, ale na 
rozdíl od nás si už v minulosti dokázaly zefektivnit 
povolovací a majetkoprávní procesy a legislativu. 
Příprava jejich dopravních staveb se zrychlila 
několikanásobně a vedla tak ke zlevnění staveb. 

Rychlost přípravy – dostatek finančních zdrojů – 
rychlá a efektivní realizace, to jsou rozhodující 
předpoklady pro úspěšnou budoucnost železnice. 

 

 

 

Potřebujeme nové zdroje, inovace a postupy 

Nová vysokorychlostní železnice v délce 780 km 
bude vyžadovat investiční zdroje přes 800 miliard Kč 
(v cenách 2019-2020) v průběhu nadcházejících tří 
desetiletí. V prvních 10 letech by mělo být 
proinvestováno přes 65 % celé investice. Rychlost 
přípravy a realizace bude zcela klíčová. Dlouhodobá 
rozestavěnost a nefunkčnost ucelených spojení by 
byla ekonomicky vyčerpávající.  

Současná konvenční železniční síť si uvolní kapacitu 
pro regionální spoje a zejména pro nákladní dopravu. 
Její modernizace, bezpečné fungování, údržba a 
obnova bude ovšem vyžadovat udržení současné 
úrovně investic v řádu 25 miliard Kč ročně. 

Celková potřeba investic do železnice v průběhu 
příštích deseti let může dosahovat ročně až  
100 miliard Kč. Takto bezprecedentní investiční 
program bude vyžadovat nejen nové zdroje 
financování, ale také nové inovativní přístupy a nové 
modely realizace. 

Rychlost, plynulost výstavby a dodržování termínů a 
rozpočtů bude rovněž tak velkou výzvou. Bude nutné 
využít nejen stavební a technologické inovace, ale 
také inovativní modely veřejného zadání a realizace 
nad rámec současné praxe, jako Design-Build a PPP.  

Inspirací pro nás mohu být země západní Evropy, 
které si obdobné investiční programy již prošly. 
V Evropě je v provozu téměř 12 000 km tratí 
s rychlostmi nad 200 km/h, z toho 55 % je vysoko-
rychlostních s rychlostmi nad 300 km/h.  

 

872 km vysokorychlostních tratí  
ve čtyřech evropských zemích 
s investicí 32 miliard Eur bylo 
dodáno využitím modelu PPP. 

Ve Francii to je ¼ z celé sítě VRT. 
 

66 miliard Eur 
60 PPP projektů  
zainvestovaly za 30 let země 
západní Evropy do železnice  
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Soukromý kapitál může akcelerovat realizaci 

V Evropě se za poslední tři desetiletí zrealizovalo 
téměř 2 000 projektů soukromých investic do 
veřejné infrastruktury v hodnotě 410 miliard Eur, 
(10,7 bilionu Kč) většina v zemích západní Evropy. 

Dominuje veřejná infrastruktura dopravní i sociální.  
Do dopravy směřovalo 52 % soukromých investic  
(384 projektů), v celkovém počtu projektů naopak 
kralují školy, ubytovací, zdravotní a sociální zařízení 
(822 projektů).  

PPP na železnici 

Evidujeme minimálně 60 železničních PPP projektů 
zrealizovaných v Evropě za posledních 30 let. 
Celkově se proinvestovalo přes 66 miliard Eur, tedy 
v přepočtu 1,7 bilionu Kč při současném kurzu. 

Do železniční infrastruktury směřovalo 53 % investic 
(10 projektů za 35 mld. Eur), 29 % bylo do městské 
železnice a 18 % do pořízení kolejových vozidel. 

Průměrná délka trvání smluv u projektů železniční 
infrastruktury je 35 let (tratě + městská železnice),  
u pořízení kolejových vozidel je to 20 let. 

PPP a vysokorychlostní tratě 

96 % délky PPP tratí tvořily vysokorychlostní tratě. 
Šest projektů s investicí 31,5 miliardy Eur dodalo 
872 km VRT ve čtyřech zemích mezi lety 1998-2017. 

Francie vystavěla 656 km modelem PPP, tedy  
téměř 1/4 své vysokorychlostní železniční sítě,  
za osm let mezi roky 2011-2017. SNCF potřebovala 
urychlit výstavbu stovek kilometrů nových VRT, ale 
neměla dostatečné množství vlastních kapacit pro 
řízení tak velkého a časově náročného programu. 

PPP a konvenční tratě 

Na konvenčních tratích tři PPP projekty zrealizovaly 
necelých 40 km za 2,2 miliardy Eur. Projekty 
obsahovaly technicky náročné stavby, jako jsou 
dlouhé tunely, viadukty, mosty a podzemní stanice. 

PPP a vozový park 

V rámci patnácti PPP projektů se pořídilo přes  
500 vlaků a 45 lokomotiv za 12 miliard Eur, a to ve 
Velké Británii, Francii a nedávno také v Německu. 
Dodávka vozového parku včetně dlouhodobé správy 
a údržby byla většinou oddělena od dopravních 
koncesí. 

 

PPP a železniční stanice 

Atraktivita železničních stanic otevírá prostor pro 
jejich komerční development a dodatečné příjmy pro 
správce infrastruktury. Španělsko má již 6 projektů 
nových moderních stanic PPP konceptem VIALIA. 

Blok 1:  PPP projekty na železnici v Evropě 
10 zemí proinvestovalo v 60 projektech 66 mld. Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení 60 projektů a 66 miliard Eur investic 

PPP projekty na železnici dle nejaktivnějších zemí 

17%

25%58%

Počet 
projektů

Tratě konvenční a VRT Kolejová vozidla Městská železniční doprava

53%

18%

29%

Investiční 
hodnota

Zdroj: Inframation Deals databáze
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spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
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