
Nová železniční zastávka Dobrovíz–Amazon přinese nové přímé spojení do 
Prahy i obyvatelům okolních obcí 

• Ve spolupráci s Českými drahami a Středočeským krajem otevřel Amazon novou železniční 
zastávku v Dobrovízi 

• Od 29. listopadu tak mohou obyvatelé okolních obcí a několik stovek zaměstnanců Amazonu 
využívat dva páry nových přímých vlakových spojů centra Prahy 

• Všem svým zaměstnancům, kteří se rozhodnou využívat dopravu vlakem, nabídne společnost 
Amazon jízdenky zdarma 

 
Dobrovíz, 29. listopadu 2016 – Amazon oznamuje, že obyvatelé Dobrovízi a okolních obcí i několik 
stovek zaměstnanců Amazonu mohou ode dneška k dopravě do hlavního města využít dva páry nových 
přímých vlakových spojů a zcela novou železniční zastávku Dobrovíz-Amazon. Zbudování zastávky před 
distribučním centrem Amazonu v Dobrovízi nedaleko Prahy financovala společnost Amazon. 

„Díky úzké spolupráci se Středočeským krajem a zastupitelstvem v Dobrovízi jsme vybudovali novou 

železniční zastávku, která bude sloužit místním obyvatelům i našim zaměstnancům. Jsme rádi, že kromě 

bezplatné autobusové dopravy můžeme nyní poskytnout také železniční spojení, a zvýšit tak pohodlí i 

komfort našich zaměstnanců při dojíždění do práce,“ řekl Steven Harman, ředitel distribuční sítě 
Amazonu pro Evropu.  

„Osobní železniční doprava se na trať Hostivice – Středokluky vrátila po jedenácti letech loni v prosinci, 

kdy od nás Středočeský kraj objednal 10 párů vlaků ve všední dny a 6 párů o víkendech. Všechny od 

tohoto týdne zastavují v nové zastávce Dobrovíz-Amazon. Zároveň k nim nově přibyly dva páry přímých 

spojů až na Masarykovo nádraží. V každém z nich bude kapacita 250 míst,“ doplnil náměstek 
generálního ředitele ČD, a.s., pro osobní dopravu Michal Štěpán 

„Oceňujeme snahu Amazonu využít ekologický způsob dopravy i to, že Amazon sám financoval 

zbudování nové zastávky. Dva páry nových železničních spojů navíc ulehčí dopravu lidem, kteří podél 

trasy této železniční linky pracují a bydlí,“ řekla Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a hejtmanka Středočeského kraje. 

„Tento nový způsob dopravy se stává velice důležitým především během naší sezónní špičky trvající od 

listopadu do prosince, kdy nabíráme další sezónní zaměstnance,“ vysvětluje Karel Foltýn, HR ředitel 
Amazonu pro střední a východní Evropu. „Předpokládáme, že téměř 30 procent zaměstnanců pracujících 

v našich centrech v Dobrovízi postupně začne využívat vlakovou vlakem. Budeme tedy moci snížit počet 

našich autobusů, které využívají zaměstnanci k dopravě z a do Dobrovízi,“ dodává Foltýn.  

Všichni zaměstnanci, kteří budou pro cesty do práce využívat vlak, obdrží od Amazonu jízdenky zdarma. 
Jízdenky na vlak se tak stanou další položkou v už tak rozsáhlém balíčku zaměstnaneckých benefitů  
Amazonu. 

Základní mzdy zaměstnanců v českých centrech společnosti Amazon jsou vysoce konkurenceschopné. 
V České republice začíná plat stálého zaměstnance na 125 korunách za hodinu a po 24 měsících stoupne 
až na 135 korun za hodinu. K tomu má každý bezprostředně po nástupu do Amazonu nárok na řadu 
bonusů včetně dotovaných teplých jídel, pěti týdnů dovolené, penzijního spoření, životního i úrazového 
pojištění a dopravu do a ze zaměstnání autobusem nebo vlakem zdarma. Amazon také nabízí inovativní 
benefit, jakým je program Career Choice, v rámci něhož hradí po dobu čtyř let až 95 procent nákladů na 
školné a učebnice v celkové výši až 120 tisíc.  



Jízdní řád nových přímých vlaků ze zastávky Dobrovíz-Amazon na pražské Masarykovo nádraží a zpět je 
přizpůsoben tak, aby odpovídal začátkům a koncům pracovních směn v distribučním centru Amazonu. 
Všechny pravidelné vlaky jedoucí po této trati budou stavět také na zastávce Dobrovíz-Amazon, což 
bude výhodou nejen pro zaměstnance, ale i návštěvníky distribučního centra Amazonu. Ti se na 
www.amazontours.cz mohou registrovat na prohlídku distribučního centra, při které se na vlastní oči 
přesvědčí, jak to v Amazonu funguje. 

 

 

 

O společnosti Amazon 

Společnost se řídí čtyřmi základními principy: důraz na zákazníka raději než na konkurenci, záliba v inovacích, příslib 
funkční a provozní dokonalosti a přemýšlení v dlouhodobém horizontu. Mezi produkty a služby, jejichž 
průkopníkem je Amazon patří zákaznická hodnocení, 1-Click shopping, personalizovaná doporučení, Prime, 
Fulfilment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa a řada 
dalších.  

Pro více informací navštivte www.amazon.com/about 
 


