
Zpočátku ledová kalamita, pozd ěji nebezpe čný důkaz rozkladu 
železnice v České republice 

Začátek prosince 2014 přinesl důkaz o rozkladu české železnice. V pondělí 1. prosince 
odpoledne a kvečeru vyjeli cestující z největších železničních uzlů České republiky – míst, 
kde jsou vlaky nejvíce využívány, aby je namrzající trolejové vedení uvěznilo na mnoho 
hodin mimo domovy a cíle cest. Ledová kalamita nebývalého rozsahu a od ní se odvíjející 
komplikace na železnici se daly pochopit i v kontextu s problémy na silnicích, kdy situace 
znemožňovala náhradní autobusovou dopravu. Neomluvitelný a varovný je případ Expresu 
144 Žilina – Praha hl.n., nesoucího jméno Landek, který se stal 17 hodinovým vězením mezi 
Ostravou a Olomoucí především v železniční stanici Drahotuše. Kolaps železnice byl 
dovršen tím, že zejména z největších uzlů s největším množstvím cestujících se po 
elektrifikovaných tratích vydaly za mnoha oslepujících záblesků se svými 
nejfrekventovanějšími vlaky elektrické lokomotivy a elektrické motorové jednotky, které 
postupně s narůstající námrazou zpomalovaly, zastavovaly a rozjížděly se, až uvázly na 
mnoha místech, ze kterých nebylo jiné vysvobození než lokomotivami a vozidly nezávislé 
trakce. Úterý 2. prosince představovalo kolaps veškeré veřejné kolejové dopravy v Praze 
s výjimkou metra a ve všech městech s tramvajovou a trolejbusovou dopravou, paradoxně 
s výjimkou severu Čech. Až potud se dá hovořit o chaosu ve veřejné dopravě, způsobenému 
nebývalou ledovou kalamitou.  

V průběhu úterý meteorologové varovali, že podobnou situaci lze očekávat i ve středu 3. 
prosince, a to až do 18 hodin. Právě úterý bylo dnem pro přijetí krizových opatření na 
železnici s poučením z předchozích hodin, aby se předešlo kolapsu. Po vysvobození 
odstavených souprav vlaků mělo dojít k vyhodnocení počtu lokomotiv a motorových jednotek 
nezávislé trakce, následně k přesunu vozidel tak, aby byl zabezpečen alespoň udržovací 
provoz na páteřních elektrifikovaných tratích republiky s přihlédnutím k tomu, že právě kolem 
Prahy a největších uzlů jezdí nejvíce cestujících. To vše i na úkor redukce počtu vlaků 
v méně vytížených lokalitách, kde je únosnější náhradní autobusová doprava, když problémy 
na silnicích ustupovaly podstatně dříve. 

Ze strany vedení Českých drah (ČD) a hlavně odboru kolejových vozidel jsem očekával 
přesun zejména výkonných lokomotiv řady 750 a 754 s elektrickým vytápěním na 
nejdůležitější vlaky, následně i dohodu s ČD Cargo na doplnění vozby lokomotivami 753. Byl 
prostor pro vytvoření kalamitního jízdního řádu pro středu 3. prosince do odvolání. Na pro 
cestující lukrativním a nejfrekventovanějším rameni Praha – Ostrava byly v době, kdy 
konkurenční dopravce Regiojet garantoval pro středu 3. prosince 5 párů spojů z 8 
vypravovaných, za ČD garantovány pouze 2 páry spojů ze 22 vypravovaných párů a 
LeoExpres vlaky nahradil autobusy. Ze strany ČD se opakovaly výzvy k použití jiné dopravy 
a omezení cestování kvůli problémům s námrazou na troleji. 

Namísto očekávaných koordinovaných impulsů a kroků směrem do provozu ze strany vedení 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a vedení ČD pokračoval chaos na železnici 
nepochopitelně i ve středu 3. prosince. Nejdříve začaly na mnoha místech republiky těžko 
vysvětlitelné pokusy rozjezdů vlaků s elektrickými lokomotivami, resp. elektrickými 
motorovými vozy,  a  následné doplňování dieselelektrickými lokomotivami, avšak 
nekoordinovaně podle toho, jak to vyšlo. Z předchozích zkušeností pondělka a úterka přitom 
vyplynulo, že zdánlivě plynulý rozjezd neznamenal vítězství a dojezd do sousední stanice. 



Těžkých souprav dálkových vlaků se chopily méně výkonnější a pomalejší lokomotivy řady 
742, zatímco ty výkonnější zůstaly v jiných depech bez užitku. K chaosu a nepříjemným 
zážitkům pro cestující přispěla nemalou měrou stále propracovanější segmentace železnice.   

Ve stanici, obsazené pouze výpravčím SŽDC, se cestující po celé republice dozvídal, že 
informace o jízdě vlaků má především dopravce ČD, disponující svým dispečerským 
aparátem, a tím i vozidly. To vše s dovětkem, že výpravčí nemá dávno s ČD nic společného. 
Dispečeři ČD se zase odkazovali na neinformovanost ze strany SŽDC a byli tak vytíženi, že 
se jim nedovolali ti, kteří jsou ve styku s cestujícími, tj. vlakový doprovod spolu s osobními 
pokladníky a informátory. Cestující po zastavení jeho vlaku v lesích nebo mezi poli jen stěží 
chápal, že vlakvedoucí nebo průvodčí vůbec nic o další situaci neví, protože se nemůže 
dovolat přetíženému dispečerskému aparátu. Pokud se zase vlak podařilo dopravit do 
stanice s výpravčím SŽDC, následoval šok pro cestující, že ani výpravčí neví, co bude dál. 
Problematické bylo v souvislosti s postupnou obnovou provozu určit, které traťové úseky jsou 
vlastně z hlediska použitelnosti trolejového vedení sjízdné. Někde se přestalo jezdit 
z důvodu, že tam uvázl vlak a byl odtažen, jinde zase z důvodu vyloučení jízd odborníkem 
SŽDC na silnoproudá zařízení. Některé úseky tratí se tak pro jistotu projely elektrickým 
hnacím vozidlem, podporovaným v záloze nezávislou trakcí, ale zbytečně. 

Kolaps železnice ve st ředu 3. prosince je obrovským debaklem, poškozujícím  
kolejovou dopravu v o čích ve řejnosti.  Lze jej p řičíst  více než dopředu avizovaným 
povětrnostním podmínkám rezignaci na koordinované řešení vozby nezávislou trakcí ze 
strany ČD, nedostate čné komunikaci mezi ČD a SŽDC, ale také alarmující 
nedostate čné informovanosti mezi provozem a infrastrukturou SŽDC . Výsledným 
efektem stále horší spolupráce a uzavírání se do sebe ze strany SŽDC, ČD a 
nepochopitelně i ČD Carga je postupný rozklad železnice, a to jak po provozní stránce, která 
má přímý vliv na cestujícího nespolehlivostí, tak po té investiční a uživatelské. Kromě 
neprostupných a nebezpečných protihlukových stěn místo výhledu do krajiny přibývají 
uživatelsky nepříjemné stavby, které jsou vydávány za modernizaci. Namísto zkracování 
doby pro přestup a omezování bariér jsou tyto naopak „v duchu norem“ vytvářeny. Vztah 
SŽDC versus národní dopravce ČD je třeba bezodkladně řešit už také proto, že oficiálně byla 
ledová kalamita zvládnuta jak nejlépe mohla být, ale bez vlaků, na které čekaly zbytečně i 3. 
prosince desítky tisíc zklamaných cestujících. 
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