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Vysokorychlostní trať JIH (ZUID), Nizozemí 

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – vysokorychlostní železnice 

Umístění Amsterdam – belgické hranice, Nizozemí 

Zadavatel Rijkswaterstaat – nizozemské ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodního 
hospodářství 

Koncesionář Infraspeed BV 

Souvislosti HSL ZUID, v angličtině High-speed Line South (Trať), je 125 km dlouhá kombinovaná 
železniční trať vedoucí mezi Amsterdam Centraal a belgickou hranicí přes letiště Schiphol 
a Rotterdam, s odbočkami do Bredy a Haagu. Hlavním účelem Trati je v kombinaci s 
dalšími nizozemskými vysokorychlostními tratěmi zajistit přímé mezinárodní spojení z 
Amsterdamu a Haagu do Belgie, Francie, Německa a Velké Británie. 

Trať kombinuje 85 km vysokorychlostní železnice (maximální rychlost 300 km/h) s 
několika úseky stávajících tratí s celkovou délkou 40 km (maximální rychlost 160 km/h), 
například mezi Amsterdamem a letištěm Schiphol a kolem Rotterdamu. 

Trať výrazně zkrátila dobu jízdy, z Amsterdamu na letiště Schiphol je to 20 minut místo 
41 minut, do Bruselu 1h 44m (úspora 1h), do Paříže 3h 13m (úspora 1h) a do Londýna 3h 
40m (úspora 4h). 

Vzhledem k tomu, že Trať prochází "zeleným srdcem Holandska" (řídce osídlenou oblastí 
využívanou především pro zemědělství, ochranu přírody a rekreaci), musel koncesionář 
zajistit zachování venkovské krajiny známé svým zemědělstvím, přírodou a rekreačními 
aktivitami. Řešení přišlo v podobě 7 km dlouhého podzemního tunelu, aby se 
minimalizoval rušivý dopad vlaků. 
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Infrastruktura vysokorychlostní železnice zahrnovala výstavbu: 

• 25 % trasy v úrovni terénu, zbývajících 75 % trasy tvoří přibližně 170 
nadzemních nebo zapuštěných staveb: estakády, podjezdy, náspy, zářezy, čtyři 
tunely a hlavní most přes vodu. 

• 4 tunely včetně největšího vrtaného tunelu na světě (průměr téměř 15 m): 
vrtaný tunel Green Heart 7,2 km (bez přístupových ramp). 

• Nejdelší vodní most na vysokorychlostní železniční trase Amsterdam–Paříž:  
(1,2 km mostu a 2 km příjezdových ramp), vč. systému detekce bočního větru. 

• Nejdelší viadukt v Evropě: 6 km dlouhý železniční viadukt Bleiswijk. 

• Okružní kanálový akvadukt a 5 hlavních křižovatek. 

• Tunely Oude Maas a Dordtsche Kil: první ponořené tunely pro vysokorychlostní 
vlaky v Nizozemsku. 

• Linka spojuje stanice Amsterdam Central, Schiphol, Rotterdam Central, Haag 
Central a Breda. Tyto stanice jsou modernizovány v rámci výstavby VRT JIH. 

• Trakční napájení: 25kV střídavého napětí a bezpečnostní úroveň: ERTMS 2. 

Úseky tratě  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekce Délka (km) 
Amsterdam – letiště Schiphol 17 
Schiphol – Hoofddorp 5 

Hoofddorp – začátek HSL 2 
Vysokorychlostní trať I (300 km/h) 42 

Konec HSL – Rotterdam CS 4 
Rotterdam CS – Rotterdam Lombardijen 7 

Rotterdam Lombardijen – začátek HSL II 5 

Vysokorychlostní trať II k belgickým hranicím (300 km/h) 43 
Celková délka 125 
z toho vysokorychlostní tratě 85 

 

Popis PPP projekt zahrnuje projektování, výstavbu, financování a údržbu železničního  
svršku dvou úseků trati, včetně dodávky kolejového systému, systému napájení, 
protihlukových stěn, signalizačního systému, komunikačních systémů a pomocných 
zařízení, jako je osvětlení a řídicí systémy. 

Denně po trati jezdí více než 96 vnitrostátních železničních spojů rychlostí až 160 km/h. 
Pro mezinárodní dopravu vypravuje Thalys z Amsterdamu do Paříže přibližně 12 vlaků 
denně a Eurostar 2 vlaky denně (před Covid19 až 4 vlaky) s rychlostí 300 km/h.  

Úspěch nejmodernější trati podporují iniciativy, jako je Assurance Committee (kontrolní 
výbor), jehož úkolem je zajistit, aby železniční spojení zachovávalo nejvyšší standardy 
spolehlivosti, dostupnosti, údržby a bezpečnosti. 

Rozsah Výstavba 

Rozdělení odpovědnosti je ve srovnání s jinými projekty PPP neobvyklé: 

- železniční spodek trati vybudovala společnost Rijkswaterstaat společně s 
nizozemskými stavebními dodavateli. Nebyl součástí PPP projektu; 

- železniční svršek trati na úsecích (I) Hoofddorp – Rotterdam Noord a (II) Rotterdam-
Lombardijen – belgická hranice dodal koncesionář, včetně dodávky kolejového 
systému, systému napájení, protihlukových stěn, signalizačního systému, 
komunikačních systémů a pomocných zařízení, jako je osvětlení a řídicí systémy. 
Stavbu prováděly společnosti BAM a Siemens.  
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Údržba 

Koncesionář je prostřednictvím společnosti Infraspeed Maintenance (IMBV) odpovědný 
za každodenní správu, údržbu a obnovu celé trati (železničního spodku a svršku). Je 
rovněž odpovědný za opravy poruch a řízení výkonů, a to pod vedením správce železniční 
infrastruktury ProRail. 

Zaručuje dostupnost infrastruktury nejméně 99,46 % v provozních hodinách po dobu  
25 let provozu a údržby. Pokud koncesionář nedosáhne dostupnosti 99,46 %, platba za 
dostupnost se sníží. 

Provoz 

Hlavním správcem trati je státní společnost ProRail, která je odpovědná za řízení 
provozu, přidělování kapacity a organizaci v případě kalamit. 

ProRail je státní organizace odpovědná za údržbu a rozšiřování infrastruktury 
vnitrostátní železniční sítě, přidělování železniční kapacity a řízení provozu. Je součástí 
společnosti NS Railinfratrust, nizozemského správce železniční infrastruktury. 

Dopravci 

Dopravní služby jsou poskytovány mimo PPP projekt. V roce 2019 jezdilo po trati VRT JIH 
269 vlaků denně, od Intercity Direct po Thalys a Eurostar. 

PROJEKT  

Typ DBFM 

CAPEX Celkový CAPEX trati: 7,3 miliardy Eur (v cenách roku 2003). 

CAPEX PPP projektu: 930 milionů Eur (24 mld. Kč) financovaný ze soukromých zdrojů. 

Aktuální stav Plně funkční od roku 2009. 

Smlouva Doba trvání smlouvy je 30 let, 5 let na projektování a výstavbu a 25 let na fázi provozu 
až do roku 2031. 

FINANCE  

Platební mechanismus Od začátku fáze provozu koncesionář dostává platby za dostupnost. Výše roční platby v 
prvním roce provozu, tedy v roce 2009, byla 105 mil. Eur (8,8 % z celkového financování). 

Investoři Současnými akcionáři koncesionáře jsou: 

HICL, Invesis (dříve BAM PPP), Siemens Project Ventures a Fluor Corporation. 

Financování 1,2 miliardy Eur (31 mld. Kč) celkového financování poskytnutého ve struktuře: 

• 16 % | Vlastní kapitál: 200 mil. Eur od investorů. 

• 84 % | Seniorní dluh: 1 020 mil. Eur, z toho: 400 mil. Eur od EIB a 620 mil. Eur od 
komerčních bank. 

MILNÍKY  

 2000: Konečné rozhodnutí o trase 
2000: Kvalifikovala se tři konsorcia 
2001: Uzavření smlouvy a finanční uzávěrka (říjen 2001) 
2002: Zahájení stavby 
2009: Zahájení plného provozu (září 2009) 
2031: Konec smlouvy 
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www.infrasite.nl/glossary/hsl-zuid/  
cs.wikipedia.org/wiki/HSL-Zuid 
www.fluor.com/projects/high-speed-rail-line-design-build?videoid=25#video-section  

 

 

KONTAKTY  

Investoři HICL Infrastructure Company Ltd (HICL) 
BAM PPP, Siemens Project Ventures, Fluor Corporation 

Koncesionář Infraspeed BV 

Zadavatel Rijkswaterstaat a ProRail 

ODKAZY  

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


