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Železniční stanice Vialia Vigo, Španělsko 

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – železniční stanice a územní rozvoj 

Umístění Město Vigo-Urzáiz, Španělsko 

Zadavatel ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) je národní správce španělské 
železniční infrastruktury. 

Koncesionář Ceetrus Vigo (projektová společnost) 

Souvislosti "Vialia" je koncepční model spolupráce veřejného a soukromého sektoru, který přináší 
moderní nádraží do center měst. Jedná se o PPP model společností Adif a Adif Alta 
Velocidad, použitý pro některé významné železniční stanice ve Španělsku a který zahrnuje 
vyprojektování, výstavbu, financování a provoz v rámci dlouhodobé koncese mezi 
společností Adif a koncesionáři ze soukromého sektoru. Více o modelu Vialia na stránkách 
Adif: www.adif.es/en/informacion-al-usuario/vialia.  

Obchodní značku "Vialia" vlastní společnost Adif a stanice Vialia nabízejí svým uživatelům 
dopravní, volnočasové, kulturní a obchodní služby, které jsou kombinovány ve velkých 
funkčních a atraktivních intermodálních terminálech. Odhaduje se, že až 50 % zákazníků 
komerční zóny nejsou cestující po železnici. 

Město Vigo leží na západním pobřeží Španělska, na trase nové vysokorychlostní trati 
spojující Madrid s portugalským Portem. Bylo nutné vybudovat nové nádraží Vigo-Urzáiz, 
aby byl umožněn přístup vysokorychlostním TGV vlakům. Nové nádraží slouží jako důležitý 
dopravní uzel pro město a region. 

Projekt Vialia Vigo spojuje intermodální dopravu, obchodní, kulturní, sportovní a 
volnočasové využití, a to vše pod jednou střechou. Jedná se o velký projekt regenerace 
města, který vytváří nové centrum se zaměřením na potřeby občanů. Projekt proměnil 
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místní železniční stanici v kosmopolitní centrum, které se stalo hlavním vstupem do 
města. 

Tento významný projekt integrované regenerace měst se uskutečnil díky spolupráci 
ministerstva dopravy, mobility a městské agendy, společnosti Adif, provincie Xunta de 
Galicia a městské rady města Vigo. Součástí projektu byla také přestavba dálnice AP9, 
hlavního příjezdového bodu do města, s investicí ve výši 21,4 mil. Eur, kterou financoval 
společně Adif (68 %, 14,6 mil. Eur), provincie Xunta de Galicia (16 %, 3,4 mil. Eur) a město 
Vigo (16 %, 3,4 mil. Eur).  

Udržitelnost – SDG 

Projekt přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDG): (8) podpora udržitelného, 
inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu; (9) rozvoj udržitelné a kvalitní 
infrastruktury na podporu hospodářského růstu a blahobytu lidí; a (11) zajištění 
bezpečnosti, inkluzivity, odolnosti a udržitelnosti měst.  

Ocenění projektu 

Projekt byl oceněn v soutěži ASPRIMA-SIMA jako nejlepší iniciativa v oblasti regenerace, 
přičemž bylo oceněno jeho zapojení „různých úrovní veřejné správy, veřejných podniků a 
soukromých společností“ a jako „příklad mobilizace veřejných zdrojů, která následně 
aktivuje investice soukromého sektoru“.  

V ocenění bylo zdůrazněno, že příjezd vysokorychlostního vlaku do města Viga umožní 
přeměnu „znehodnoceného prostoru na kvalitní veřejný prostor začleněný do města a 
zároveň modernizaci a rozšíření infrastruktury a vytvoření zelené stezky na staré trati“. 

V současné době je koncept Vialia realizován již v 6 španělských městech: v Pontevedře, 
Salamance, Bilbau Abando Indalecio Prieto, Málaze María Zambrano, Albacete Los Llanos 
a Vigu (viz mapa níže). 

Popis Projekt Vialia Vigo zahrnuje projektování, výstavbu, financování, údržbu a provoz 
železniční stanice, nákupního centra, parkoviště, autobusového nádraží a velkého 
veřejného náměstí. Centrum Vialia má rozlohu 122 000 m2 a zahrnuje:  

• Komerční centrum o rozloze 43 083 m2 jehož součástí je nákupní a zábavní centrum 
se 120 obchody a službami, včetně restaurací, obchodu s módou, dárkovými 
předměty, sportovními a zážitkovými potřebami, tisku, půjčoven aut, cestovních 
kanceláří, kosmetiky, telefonů a parfumerií, které kombinují celostátně známé 
provozovny s nezávislými obchody a místními podniky. Společnost Ceetrus postavila 
a financovala komerční centrum (s parkovištěm) a má právo ho 50 let provozovat. 

• Zbývající plocha o rozloze 80 000 m2 zahrnuje komunikace, vestibuly, společné 
prostory, železniční prostory a podzemní parkoviště (1 550 parkovacích míst). 

• Železniční stanice má 4 podlaží a byla postavena 15 metrů pod úrovní původního 
nádraží. Nově nabízí 6 kolejí a 4 nástupiště v celkové délce 400 metrů. Projekt 
zajišťuje přístupy na nástupiště a zázemí pro železniční služby a doplňkové veřejné 
služby, jako je prodej jízdenek a informační místa. Nádraží postavila a financovala 
společnost Adif. Od března 2021 ji rovněž provozuje společnost Adif Alta Velocidad. 

• Autobusové nádraží má 30 stanovišť pro autobusy a nachází se v podzemí s pěším 
propojením do nástupní haly vlakového nádraží.  

• Adif Space je místo setkávání (salonek) s bezdrátovými nabíjecími místy, zástrčkami a 
porty USB pro dobíjení a multimediálními obrazovkami s informacemi o službách. 

• Velké veřejné náměstí o rozloze 30 000 m2, vybudované v horní části, poskytuje 
obyvatelům města nový prostor pro trávení volného času, sport, služby a novou 
vyhlídku na ústí řeky Vigo. 

• Přesunutím železniční trati do podzemí získalo město 3,5 km nové zelené stezky. 
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Rozsah Výstavba zahrnovala následující hlavní milníky: 
• Výstavbu nové stanice podzemní dráhy, která nahradila starou stanici Vigo-Urzaíz. 
• Výstavbu nového autobusového terminálu, který přeměnil stávající areál na 

intermodální terminál.  
• Výstavbu komerčního centra nad novou železniční stanicí, které je provozováno pod 

značkou Vialia.  
• Vytvoření velkého veřejného náměstí, které slouží jako místo setkávání ve městě. 
• Proměna náměstí Plaza de la Estación a regenerace okolní oblasti.  
• Proměna dálnice AP9, jednoho z hlavních příjezdových tahů do města. 
• Instalace výtahu v rámci projektu Vigo Vertical, který překoná 45metrový výškový 

rozdíl mezi ulicí rúa García Borbón, nádražím a ulicí rúa Vía Norte. 

Projekt byl realizován podle standardů certifikace BREEAM a standardu přístupných 
informací (AIS). Vytvořil 1 000 pracovních míst na stavbě a dalších 1 500 nepřímých a 500 
přímých pracovních míst.  

Provoz 
Veřejné železniční služby poskytované na železniční stanici nejsou součástí PPP projektu, 
zajišťuje si je společnost Adif sama. 

PROJEKT  

CAPEX Celkové výdaje: 168 milionů Eur (4,4 mld. Kč), včetně komerčního centra za 96 mil. Eur 
a regenerace města a dálnice za 21,4 mil. Eur. 

Aktuální stav V provozu od roku 2021.  

Koncesní smlouva Smlouva byla podepsána mezi společnostmi Adif (Vialia) a Nhood jménem společnosti 
Ceetrus na výstavbu a provoz obchodního centra na dobu 50 let. Veškerá aktiva jsou 
v majetku Adif od počátku projektu. 
Vialia Vigo je již šestý projekt tohoto typu. V předešlých projektech držel Adif 40 % podíl 
v koncesionáři (viz projekt Vialia Málaga). V projektu Vialia Vigo Adif majetkový podíl 
v koncesionáři nemá. 

FINANCE  

Platební mechanismus Koncesionář má právo na příjmy z pronájmu a služeb poskytovaných v komerčním centru. 
Adif na komerční centrum nijak nepřispívá. Naopak, koncesionář platí společnosti Adif po 
dobu 50 let nájemné s fixní a variabilní složkou. 

Investoři Ceetrus je globální investor do nemovitostí, který vlastní 280 nákupních center po celém 
světě (dříve známý pod názvem Immochan). Ceetrus poskytnul 100 % investice do 
komerčního centra (96 mil. Eur). 

Milníky 2008–2012: Fáze designu (zpočátku pro Adif) 
2016: Vyhlášení veřejné zakázky (červen 2016), při výběrovém řízení byla zohledněna jak 
cena, tak kvalita návrhu a obchodní model. 
2018–2021: Fáze výstavby (od listopadu 2018) 
2021: Zahájení provozu (od září 2021) 

Odkazy https://vialiavigo.com  
https://constructorasanjose.com/p_centro-comercial-vialia-estacion-de-vigo_248 
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Zdroj: https://vialiavigo.com/galeria/  

 

 
 
Zdroj: www.adif.es/en/informacion-al-usuario/vialia  


