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Vysokorychlostní trať Perpignan-Figueras mezi Francií a Španělskem  

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – vysokorychlostní železnice 

Umístění Perpignan (jihozápadní Francie) – Figueras (severovýchodní Španělsko) 

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.  
ADIF, národní správce španělské železniční sítě vlastněný státem, který podléhá 
ministerstvu dopravy, mobility a městské agendy a vznikl v roce 2005 sloučením 
společností Renfe, Feve a GIF. 

Koncesionář TP Ferro Concesionaria SA 

Souvislosti Rostoucí přeshraniční doprava mezi Francií a Španělskem způsobovala dopravní zácpy.  
Přeshraniční železniční dopravu brzdil rozdílný rozchod kolejí mezi francouzskou a 
španělskou sítí, který způsoboval značná zpoždění kvůli výměně náprav/vlaků na 
hranicích. Projekt byl prvním přeshraničním spojením s rozchodem koleje dle norem EU. 
V roce 1992 zahájily vlády Francie a Španělska jednání o vybudování konkurence-
schopného přeshraničního železničního spojení. V roce 1995 vlády podepsaly 
"Madridskou dohodu", která stanovila právní rámec projektu. V roce 1996 udělil Evropský 
parlament projektu status priority, neboť byl považován za klíčovou součást transevropské 
dopravní sítě (TEN-T). Tento status měl zásadní význam ve fázi plánování. EK 
spolufinancovala projektové studie pro zahájení výběrového řízení, poskytla politickou 
podporu a zaručila část veřejných dotací. 

Popis Projekt vysokorychlostní trati Perpignan-Figueras (Trať) zahrnuje výstavbu, financování, 
údržbu a provoz 45 km dlouhé vysokorychlostní železnice mezi Perpignanem (Francie) a 
Figueres (Španělsko), která propojuje vysokorychlostní železniční sítě obou zemí, včetně 
8,3 km dlouhého tunelu pod Pyrenejemi. Trať tvoří klíčové spojení na trase mezi 
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Montpellierem a Barcelonou, kterou budují obě vlády. Koncesionář vybudoval Trať za 
pouhých 5 let. 

Trať byla navržena pro osobní i nákladní dopravu a pro maximální rychlost 350 km/h. 
Díky odstranění rozdílu v rozchodu kolejí mezi oběma zeměmi se zkrátila doba jízdy 
osobních vlaků na 2 hodiny a nákladních vlaků na 10-12 hodin (což bylo dlouhodobým 
řešením velkých přeshraničních pravidelných dopravních zácp). 

Rozsah  Design 
• Projekt byl zadán společnostem RFF (dnes SNCF Réseau) a RENFE. 

Výstavba 
• Hlavní technické vlastnosti:  

- dvoukolejná trať dlouhá 44,4 km (24,6 km ve Francii a 19,8 km ve Španělsku), 
dvě jednokolejné tratě pro propojení v Perpignanu (2,9 km a 4,6 km), 

- dvojitý tunel o délce 8,2 km a průměru 10 m (+ 200 m falešných tunelů) pod 
Pyrenejskými horami. Tunel byl vybudován dvěma razícími štíty TBM pracujícími 
nepřetržitě 24 hodin denně s měsíční prorážkou 500 metrů. Každých 200 m byly 
vytvořeny příčné průchody, 

- 983 metrů 4 viaduktů ve Francii a 1 863 metrů 6 viaduktů ve Španělsku,  
- obchvat pro změnu směru ve Francii,  
- 14 železničních a 11 silničních mostů, 9 podjezdů a 61 odvodňovacích objektů, 
- 1 435 mm mezinárodní standardní rozchod (UIC/IUR). 

• Tunel umožňuje souběžnou jízdu vlaků v obou směrech a spotřeboval 32 % 
celkových investičních nákladů. Výstavba zaměstnala přes 1 500 pracovníků.  

Provoz 
• Trať provozují národní správci infrastruktury, francouzská SNCF Réseau a španělský 

ADIF. 
• Po trati jezdí čtyři různé typy osobních vlaků. 
• Trať je vybavena signalizací ERMTS úrovně 2, která umožňuje provoz vlaků SNCF i 

RENFE. 

Vlaková doprava Zajišťují národní dopravci SNCF (Francie) a RENFE (Španělsko). 

PROJEKT  

Typ DBFMO  

CAPEX € 1,2 miliardy (31 miliardy Kč) 

Aktuální stav V plném provozu od roku 2010. 

Smlouva • Koncesní smlouva byla podepsána mezi společnostmi ADIF, SNCF Réseau a TP Ferro 
Concesionaria SA (koncesionář) na projektování, výstavbu, financování, provoz a 
údržbu. 

• Doba trvání smlouvy je 50 let, přičemž doba výstavby je 5 let a doba provozu 45 let. 
• Následně byla koncesní smlouva prodloužena o 3 roky na 53 let. 

FINANCE  

Platební mechanismus Koncesionář nese riziko poptávky po dopravní cestě. Jeho příjem odpovídá objemu 
dopravy a pochází z výběru poplatků za dopravní cestu (TAC).  Zadavatelé neposkytují 
záruky minimálního provozu. V případě, že trať není plně k dispozici, nebo pokud dojde ke 
zpoždění, koncesionář platí sankce.  
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Rizika Většinu rizik projektu nese koncesionář. Nejrizikovější byla stavba tunelu pod Pyrenejemi. 
Vzhledem k délce 8 km bylo riziko zpoždění v důsledku neočekávaných potíží při ražení 
vysoké.  

Investoři Současnými akcionáři společnosti TP Ferro Concesionaria SA jsou: 
• 50 %: Eiffage SA  
• 50 %: ACS Dragados Concesiones de Infraestructuras 

Financování 1,2 miliardy Eur celkového financování, které je strukturováno: 
• 45 % | Veřejné granty: 540 mil. Eur od francouzské a španělské vlády. 
• 5 % | Dotace EU: 60 mil. Eur,  
• 50 % | Soukromý kapitál: 600 mil. Eur ve struktuře: 

- 20 % | Vlastní kapitál od akcionářů, 
- 80 % | Seniorní úvěry poskytnuté komerčními bankami. 

Problémy Oproti původně plánovanému roku 2010, projekt zahájil plně komerční provoz až 
v lednu 2013, včetně osobní přepravy. 
Prosinec 2014: projekt je v úpadku, protože provoz je mnohem nižší, než se 
předpokládalo. Koncesionář požadoval kompenzaci nízkých příjmů. Podle společností 
vlády upřednostnily vnitrostátní železniční dopravu před vysokorychlostním železničním 
spojením. Dle omezených dostupných informací na španělské straně nedošlo k otevření 
železniční stanice ve Figueras a nebyl dokončen navazující úsek spojující Figueras 
s Barcelonou. Tyto následné stavby byly v odpovědnosti ADIF a několikaleté zdržení 
způsobilo pokles v objemu dopravy za který koncesionář nenesl odpovědnost, ale přesto 
jeho příjmy byly výrazně nižší. 

SCHÉMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MILNÍKY  

 2001: Zahájení výběrového řízení 
2004: Přidělení veřejné zakázky 
2005: Komerční a finanční uzávěrka (únor 2005) 
2010: Datum zahájení provozní fáze (leden 2010) – pouze nákladní doprava 
2013: Zahájení plného provozu (leden 2013) – včetně osobní přepravy 
2054: Konec 50leté koncese (únor 2054)  
+ prodloužení o 3 roky 
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www.ijglobal.com/articles/22960/figueras-perpignan-high-speed-rail-link  

www.railway-technology.com/projects/perpignan/ 

www.globalrailwayreview.com/article/2478/the-figueras-perpignan-high-speed-line/ 

www.infrapppworld.com/news/acs-and-eiffage-seek-compensation-over-perpignan-figueres-hsr 

www.ijglobal.com/articles/115065/perpignan-figueras-return-ticket 

documents1.worldbank.org/curated/en/754071468139203978/pdf/375530Hybrid0PPPs01PUBLIC1.pdf 

www.uic.org/com/enews/nr/339/article/forthcoming-inauguration-of  

 

 

 

 

 
KONTAKTY 

Investoři Eiffage SA a ACS Dragados Concesiones de Infraestructuras 

Koncesionář TP Ferro Concesionaria SA 

Zadavatel SNCF Réseau, ADIF  

ODKAZY  

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


