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Vozový park pro Thameslink, Velká Británie 

POPIS  

Sektor Doprava – železnice – kolejová vozidla 

 Umístění Spojené království (UK) 

Zadavatel Britské ministerstvo dopravy 

Koncesionář Cross London Trains (XLT) pod vedením společnosti Siemens. 

Souvislosti Projekt vozového parku pro Thameslink je součástí programu Thameslink v hodnotě 
7 miliard britských liber, což je program investic do infrastruktury a kolejových vozidel, 
které mají zajistit lepší spojení mezi severním a jižním Londýnem přes centrum Londýna 
a poskytovat služby s větší kapacitou a lepší spojení pro cestující v celém Londýně a 
jihovýchodní Anglii. Hlavním cílem je zlepšit služby cestujícím a jejich spolehlivost, 
zlepšit železniční stanice a snížit přeplněnost některých příměstských spojů včetně 
metra, neboť projekt přinese výrazné zvýšení přepravní kapacity cestujících ve špičce 
díky kombinaci delších vlaků a většího počtu spojů.  
Koncepce programu Thameslink spočívá v rozšíření stávající sítě Thameslink, snížení 
počtu vlaků končících v Londýně a zavedení možnosti provozovat v nejvytíženějších 
časech 12vozové vlaky (dříve byl provoz omezen na maximálně 8 vozů) v počtu až 24 
vlaků za hodinu. Vlaky jsou určeny pro kombinaci cest v metru a na delší vzdálenosti. 
Páteř tratě Thameslink se skládá z následujících čtyř stanic: Pancras International, 
Farringdon, City Thameslink a Blackfriars. 

Popis  Projekt přináší 115 nových elektrických vlaků Siemens Class 700 (1 140 jednotlivých 
vozů) vyrobených společností Siemens a dvě nová depa údržby v Hornsey a Three 
Bridges. 
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Vlaky Class 700 
Vlaky Class 700 patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším vlakům ve Velké Británii. 
Jejich cestovní rychlost je 160 km/h. Technologie automatického řízení vlaků s ETCS 
umožní provozovat v centru Londýna až 24 vlaků za hodinu v každém směru 
(trojnásobek počtu spojů před zahájením programu). Jejich konstrukce s podporou 
softwaru nové generace poskytuje možnost inteligentního sledování údržby, což 
zvyšuje jejich spolehlivost. 
Součástí vlaků jsou také vylepšené bezpečnostní systémy včetně kamerového systému, 
digitálních informačních displejů s lepšími informacemi o cestě a zařízeních ve vlaku, 
aby cestující viděli, kde je volné místo. 
Mnohé z nových vlaků jsou o 50 % delší než vlaky původní. Nové vlaky mají mimořádně 
široké dveře, aby cestující mohli snadno a rychle nastupovat a vystupovat, široké uličky 
a průchozí vozy, takže cestující mohou využívat veškerý prostor ve vlaku. Tyto 
klimatizované, světlé a moderní vlaky jsou bezbariérové, mají plně přístupné toalety a 
dostatek prostoru pro kočárky a zavazadla. 

Rozsah Projekt zahrnuje návrh, výrobu, financování, servis a údržbu 115 nových elektrických 
vlaků Class 700 vyrobených společností Siemens.  
K dispozici bude celkem 1 140 vozů v konfiguraci 12 a 8 vozů: 55 vlaků ve 12vozové 
pevné sestavě a 60 vlaků v 8vozové pevné sestavě. 12vozový vlak Class 700 může 
přepravit přibližně 1 700 cestujících.  
První vlaky byly dodány 2 roky od zahájení projektu a poslední souprava byla dokončena 
o 4,5 roku později, tedy v roce 2018. 
Depa údržby  
Součástí projektu je také smlouva na výstavbu a pronájem dvou středisek údržby – v 
Hornsey a Three Bridges – financovaných prostřednictvím inovativní smlouvy o odkupu 
pohledávek mezi společnostmi Siemens Financial Services a Siemens UK. 
Údržba vlaků 
Společnost Siemens odpovídá za provozuschopnost vlaků na základě dlouhodobé 
smlouvy o servisu a údržbě. Pomocí systémů prediktivní údržby se digitálně sleduje 
výkon a opotřebení jednotlivých komponent vlaku. To umožňuje vyměnit díly ještě 
předtím, než skutečně dojde k problému, čímž se zvyšuje dostupnost vlaků a celková 
spolehlivost londýnské veřejné dopravy.  
Provoz vlaků 
Vlaky provozuje společnost Govia Thameslink Railways (GTR), vítěz dopravní franšízy 
Thameslink. GTR je společným podnikem britské skupiny Go-Ahead a francouzské 
společnosti Keolis. Je největším britským železničním operátorem s více než 7 400 
zaměstnanci, který spravuje 239 stanic a zajišťuje 24 % všech cest osobními vlaky ve 
Spojeném království. 
Ministerstvo dopravy zaručilo, že vlastník franšízy podepíše s XLT nájemní smlouvu na 
vlaky. 

PROJEKT  

Typ DBFM 

CAPEX 2,1 miliardy Eur (£ 1,8 miliardy | 55 miliard Kč). 

Aktuální stav Vlaky byly dodány včas a v rámci rozpočtu v červnu 2018 a nyní jsou plně v provozu. 

Smlouva Smlouva je uzavřena na 25 let. 
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www.ijglobal.com/articles/79925/intercity-express-programme-uk 

 

 

 

 

FINANCE 

Platební mechanismus Informace nebyly nalezeny, nicméně je velmi pravděpodobné, že se jedná o 
mechanismus platby za dostupnost. 

Investoři Siemens, AIP, Equitix, Dalmore a Innisfree. 

Financování 2,1 miliard Eur (55 miliard Kč) celkového strukturovaného financování: 
7 % | Vlastní kapitál: 206 mil. Eur od investorů a 
93 % | Seniorní úvěry: 1,9 mld. Eur od 20 mezinárodních bank včetně EIB (583 mil. Eur) 
 
Koncesionář se dohodl na financování s hlavními bankami transakce: SMBC, BTMU, 
Lloyds a KfW. Ostatní banky v bankovním klubu pak tyto podmínky odsouhlasily, 
přičemž všechny banky poskytly úvěr za stejných podmínek na dobu 25 let, aby 
odpovídala délce koncese. Swapová sazba činila 3,84 % a cena dluhu se v průběhu let 
trvání smlouvy mění následovně: 

• 1–7 let: 265 BPS 
• 8–9 let: 315 BPS 
• 10–15 let: 355 BPS 
• Nad 16 let: 370 BPS 

 

MILNÍKY 2008: Předkvalifikace 
2010: Výběr uchazečů 
2011: Výběr preferovaného uchazeče (červen 2011) 
2013: Finanční uzávěrka (červen 2013) 
2015-2018: Zahájení provozu vlaků 

KONTAKTY  

Koncesionář XLT 

Zadavatel DfT UK 

ODKAZY www.thameslinkprogramme.co.uk 

Zdroje Upozornění: Pouze na základě veřejně dostupných informací. Popis nebyl přezkoumán 
ani potvrzen koncesionářem ani žádnou ze stran projektu. 
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