POZOR NA VLAKY STADLER A JIM PODOBNÉ (aneb modernizací do pravěku)
Tak nám České dráhy nakoupily nové vlakové soupravy Stadler. Nové soupravy byly podmínkou pro
vítěze soutěže v krajské dopravní obslužnosti na železnici v Libereckém kraji. Bylo nakoupeno 16
souprav. Jedna přibližně za 43 milionů. Jelikož ČD jsou státním podnikem, tak by mne jako občana
zajímalo, zda soupravy čirou náhodou nebyly předražené, a eventuálně o kolik.
Jezdím těmito soupravami minimálně jednou týdně a tak si dovolím několik připomínek k jejich
provozu z hlediska cestujícího. Začněme tím pozitivním: soupravy mají vetší zrychlení a jezdí celkově
rychleji. Mají přípojku el. proudu 230 V pro cestující.
A teď to nepozitivní:
1) Při jízdě vlak ve stropní části vrže
2) Odpadkové koše nejsou v dosahu poloviny cestujících
3) Po otevření dveří následuje dlouhé hlasité pískání v rytmu palby pěchotního kulometu
4) Dveře se po vystoupení cestujících nezavírají, takže je průvan a v zimě pochopitelně zima
5) V zimě se občas nevysunou schůdky, takže je průvodčí vytahují speciálními háčky
6) Odlesky v oknech znemožňují sledovat krajinu
7) Občas (i když jen zřídka) se stane, že nejdou otevřít dveře zevnitř.
8) Starší lidé nestačí někdy vystoupit, když nechtějí chodit ve vlaku za jízdy.
9) V noci je světlo v soupravě příliš intenzivní a průvodčí jej nedokáží regulovat
10) Tlačítka pro signalizaci zastavení (v určitých zastávkách) nejsou na dosah většiny cestujících.
Tito jsou pak nuceni riskovat úraz při chůzi k tlačítku za jízdy vlaku.
Závěrem si dovoluji tvrdit, že vlaky Stadler v současné úpravě se do podhorského prostředí
nehodí. Za špatný výběr však pravděpodobně nikdo neponese zodpovědnost. V ČR totiž za
nakládání s veřejnými prostředky necítí zodpovědnost skoro nikdo! Také názory cestujících
nebudou brány v potaz, i když jsou tito vlastně akcionáři ČD.
Osobně, kdybych nevěděl, že vlaky mají pětinový negativní vliv na životní prostředí oproti
autobusům, tak bych již dávno jezdil autobusem a netrpěl ve vlacích Stadler.
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