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20. výročí Jizerské dráhy
aneb vlakem za krásami našeho kraje i trochu do politiky

Letošní rok je pro mě spojený s bilan-
cováním, jak jedna z mých „rebelií“ před 
20 lety padla na úrodnou půdu. 

Ocelové pásy kolejí v našem regionu 
představují skvosty železničního stavi-
telství. Největším je hlavně nejstrměj-
ší česká železnice o sklonu 58 promile 
s dochovanou ozubnicí mezi Tanvaldem 
a Kořenovem, která je kulturní památkou 
a dnes součástí železniční linky L 1 Libe-
rec – Harrachov – Szklarska Poreba Gór-
na. Tou se dnes moderními motorovými 
vozy dostaneme na předěl Jizerských 
hor a Krkonoš, odkud je to na kole i na 
běžkách většinou s kopce, nebo můžeme 
navštívit malebnou polskou Szklarskou 
Porebu a nedaleký nejvyšší vodopád pol-
ské části Krkonoš Kamieńczyk.

V roce 1988 vznikla studie, řešící zru-
šení trati Tanvald – Harrachov, ale hned 
na začátku 90. let jsme probudili aktivity 
za obnovení železnice z Harrachova do 
Polska, kde skončil pro-
voz v  roce 1945. Desítky 
dobrovolníků se zapojily 
do brigád, až přišel jeden 
z  nejhezčích dní v  mém 
životě – 31. 5. 1992 a s ním 
po neuvěřitelných 47 le-
tech první průjezd celého 
úseku z Harrachova až do 
Szklarské Poreby vlakem. 
Skutečné obnovy se ale 
česko-polská železnice 
dočkala až revitalizací 
v  letech 2009–10 s  při-
spěním Evropské unie.     

V roce 1997 za ministra 
dopravy Římana došlo na 
omezení regionálních že-
leznic a nezbylo než s přá-
teli uspořádat petici proti 
nesmyslnému rozhodnutí 
o zastavení osobní dopra-
vy na trati Tanvald – Har-
rachov, kterou podepsa-
lo přes 25000 lidí. Součástí byl i návrh 
úspornějších řešení provozu, a tak jsem 
před 21 lety poprvé zaklepal na dveře Se-
nátu a jeho petičního výboru, ale přesto 
vlaky 27. 9. 1997 dojezdily. 

Proto vznikl projekt Jizerské dráhy 
pod dopravcem GJW Praha s.r.o., se 
kterým se v květnu 1998 rozjely vlaky 
mnohem častěji na celé síti tratí Libe-
rec – Železný Brod, Tanvald – Harrachov 

a Smržovka – Josefův Důl. Celý projekt 
se všemi novinkami převzaly 1. 12. 1998 
České dráhy (ČD), které tehdy aplikovaly 
i progresivní tarif jízdného Jizerské dráhy, 
a já měl možnost provoz zaštiťovat coby 
nejmladší přednosta stanice v republice. 
Kariéru přednosty jsem vyměnil zpátky 
za červenou čepici výpravčího po křížku 
s vedením ČD v květnu 2002 a kritice ne-
smyslného skokového zdražení jízdného, 
které vyhnalo milióny cestujících z vlaků. 
Následující rok mi dala za pravdu Gene-
rální inspekce ČD.  

Doprava se dotýká každého z nás 
a  ovlivňuje kvalitu života v našem kra-
ji, který postrádá kvalitní dopravní in-
frastrukturu a rychlé železniční spojení 
s Prahou i sousedními regiony. Po roce 
1989 se naše země vydala cestou živel-
ného a  nijak neregulovaného přesunu 
zboží na silnici, kde potkáváme kolosy, 
které na ni nepatří a slušely by železni-

ci. Na rozdíl od EU u nás 
tolerujeme zátěž až 48 t 
a ještě k tomu jsou limi-
ty překračovány. To se 
odráží ve stavu našich 
silnic. 

Naše země potřebuje 
jasné směřování rozvoje 
dopravy a dopravní in-
frastruktury. Ve veřejné 
dopravě chybějí inves-
tice do moderních do-
pravních prostředků, kde 
zůstáváme na chvostu 
Evropy. Kvůli nekvalit-
ním veřejným soutěžím 
na dopravce, které sle-
dují hlavně úspory ceny 
dopravního výkonu, se 
zhoršují podmínky těch, 
kteří veřejnou dopravu 
zajišťují, a to především 
řidičů autobusů. 

NE rušení pošt! Alar-
mující a k řešení jsou velmi špatné až 
nedůstojné podmínky zaměstnanců nej-
větší státní firmy České pošty, kteří jsou 
nuceni nabízet vše od pojištění po losy 
a sim karty. 

Senát vnímám zejména v dnešní 
době jako potřebnou pojistku demokra-
cie, ale hlavně možnost pomoci našemu 
regionu jako ten, co se za něj nebojí po-
stavit Praze, jako už ukázal na dráze! 


