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RhônExpress – vlakotramvajové spojení na letiště v Lyonu, Francie  

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – městská železnice – spojení s letištěm  

Umístění Lyon, Francie (Lyon Part-Dieu – Meyzieu ZI – Lyon Saint Exupéry Airport) 

Zadavatel Rhône departement a SYTRAL (městský dopravní úřad pro metropolitní oblast Lyonu). 

Koncesionář RhônExpress 

Souvislosti RhônExpress je expresní tramvajová linka mezi Lyonem Part-Dieu, Meyzieu ZI a letištěm 
Lyon Saint-Exupéry. Jedná se o první železniční koncesi ve Francii, která nabízí vlakovou 
dopravu z centra města na letiště (Trať).  

Linka je dlouhá 22 km a má 4 zastávky včetně dvou konečných zastávek. Zahrnuje 7 km nové 
tratě vybudované mezi Meyzieu ZI a letištěm Lyon-Saint Exupéry. Zbytek trati tvoří 
tramvajová linka T3, kterou v prosinci 2006 uvedla do provozu společnost SYTRAL. 

V roce 2018 využilo tuto službu více než 1,5 milionu cestujících. V letech 2010 až 2018 dosáhl 
provoz linky celkem 10 milionů cestujících. Zlepšila se udržitelnost, protože cestováním 
linkou RhônExpress vzniká 30x méně znečištění než při jízdě autem. 

Popis  Koncesionář je odpovědný za projektování, financování, výstavbu, provoz a údržbu Tratě. Na 
lince jezdí 6 vlaků Tango12 vyrobených společností Stadler. Každý vlak může přepravovat až 
75 cestujících. 

Maximální rychlost na trati je 100 km/h na novém 7 km dlouhém úseku mezi letištěm 
Meyzieu ZI a letištěm Lion-Saint Exupéry. Na zbytku trati se vlaky RhônExpress dělí o trať s 
tramvajemi a jezdí městskou rychlostí. Průměrná rychlost na trase je 50 km/h a jízdní doba 
na vzdálenosti 22 km je 27 minut. Při 139 jízdách denně poskytuje linka kapacitu 10 000 
cestujících denně.  
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Vlaky RhônExpress jezdí 365 dní v roce od 5:00 do půlnoci, každých 15 minut mezi 6:00-
21:00 a každých 30 minut mezi 5:00-6:00 a 21:00-0:00. 

Rozsah Projekt a výstavba 
Výstavba trvala 22 měsíců, začala v říjnu 2008 a do provozu byla uvedena v srpnu 2010. 
Dodavatelé: 

• Návrh a konstrukce: společnosti skupiny Vinci. 
• Výstavba a pokládka kolejí: dceřiná společnost Vinci Construction – Campenon Bernard 

Management, Eurovia Railway Works (ETF), Enterprise Jean Lefebvre Sud Est.  
• Elektrické systémy: dceřiná společnost Vinci Energies – Roiret Transports, Cegelec. 

Spolu s novou tratí byla vybudována také podpůrná infrastruktura: středisko údržby v 
Meyzieu, kanceláře, přístupové cesty a skladovací vlečky pro kolejová vozidla a mycí stanice, 
3 inženýrské objekty umožňující křížení silnic 517, 606 a 517E, dva zemědělské přejezdy 
umožňující průjezd zemědělských strojů pod tramvajovou tratí a napojení na stávající silnice, 
2 rozvodné stanice. 
Provoz a údržba 
Za provoz a údržbu trati odpovídá společnost Transdev Rail Rhône. Společnost Transdev je 
předním provozovatelem tramvajové dopravy, který provozuje a udržuje 24 tramvajových 
sítí po celém světě. Vlastní ji skupina Caisse des Dépôts (66 %) a skupina RETHMANN (34 %). 

PROJEKT  

Typ DBFMO 

CAPEX 120 milionů Eur (3,1 miliardy Kč) 

Aktuální stav Plně funkční od srpna 2010. 

Koncesní smlouva Doba trvání smlouvy je 30 let do roku 2038. Departement Rhône zaručuje, že po celou dobu 
trvání koncese nebude poskytovat ani podporovat veřejnou dopravu, která by přímo 
konkurovala RhônExpressu. 

FINANCE   

Platební mechanismus Koncesionář získává platbu ve výši 3,25 milionu Eur ročně po dobu 28 let, která se 
každoročně zvyšuje o 2 %. Koncesionář rovněž obdržel od státu jednorázový investiční grant 
ve výši 40 mil. Eur. 

Investoři Současnými akcionáři společnosti RhônExpress jsou: 
35,2 %: Vinci 
36,6 %: Caisse des Dépôts et Consignation (polostátní investiční banka) 
28,2 %: Transdev 

Financování 120 milionů Eur celkového financování poskytnutého ve struktuře: 

• 33 % | Veřejný grant: 40 mil. Eur od státní agentury AFITF. 
• 67 % | Soukromé financování: 80 mil. Eur od investorů a komerčních bank. 
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SCHÉMA  

 
 

MILNÍKY 1989–1995: Předběžné studie proveditelnosti 
2001:   Rozhodnutí o vytvoření linky 
2007:   Udělení koncese 
2008:   Prohlášení o veřejné prospěšnosti 
2008-2008: Akvizice pozemků 
2008:   Zahájení stavby 
2010:   Zahájení provozu 
2020:  SYTRAL a RhônExpress se dohodly na předčasném ukončení smlouvy 

Ukončení v roce 2020 V důsledku pandemie COVID-19 a omezení cestování se projekt v roce 2020 stal ztrátovým 
(v roce 2018 dosáhl zisku 2,8 mil. Eur). V prosinci 2020 se koncesionář a společnost SYTRAL 
dohodli na ukončení koncese. Na základě této dohody SYTRAL zaplatil 30 mil. Eur 
společnosti RhônExpress SAS a 1,9 mil. Eur společnosti Transdev Rail Rhône. Společnost 
Transdev Rail Rhône bude trať provozovat do prosince 2022. SYTRAL rovněž převzal 
splácení bankovního dluhu společnosti RhônExpress. 

ODKAZY www.rhonexpress.fr/en_GB/  

Zdroje www.railway-technology.com/projects/rhonexpress/  

www.thetransportpolitic.com/2010/06/30/lyons-rhonexpress-project-pioneers-a-new-way-of-thinking-about-
public-private-partnerships/ 

www.vinci.com/publi/vinci/2011-vinci-annual-report.pdf 

www.vinci.com/publi/vinci/2019-vinci-annual-report.pdf 

www.vinci-concessions.com/uploads/2020/06/1907124_vinci_ra_railways_gbpap-1.pdf 

www.ville-rail-transports.com/lettre-confidentielle/24425-lyon-rhonexpress-reclame-deux-millions-au-sytral/ 

fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4nexpress 

www.transdev.com/wp-content/uploads/2018/09/Portfolio-of-expertise-Light-rail-09-2018-EN.pdf 

www.world-today-news.com/lyon-25-million-euros-to-settle-the-rhonexpress-case/ 
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Mapa trati 

 
Zdroj: www.vinci-concessions.com/uploads/2020/06/1907124_vinci_ra_railways_gbpap-1.pdf 
 

Časové schéma 

 
Zdroj: www.globalairrail.com/news/entry/first-dedicated-private-airport-tram-service-rhonexpress-opens   
 


