
 

Vlaková zastávka Dobrovíz-Amazon  
a zavedení nových přímých vlakových spojů z Prahy přímo k Amazonu 
 

 
Vlaková zastávka 

• 29. listopadu 2016: slavnostní otevření 

• délka nástupiště: 90 metrů s možností prodloužení až na 200 metrů 

• obsluha stanice probíhá dálkově z nádraží v sousední obci prostřednictvím 
informačních tabulí a reproduktorů 

• předpokládaný počet cestujících zaměstnanců v jednom vlaku: 250, při špičkách až 
500 

• vlaky: soupravy tažené motorovou lokomotivou  

• možnosti zvýšení kapacity: přidání dalších spojů, prodloužení nástupiště a nasazení 
vlaku až se čtyřmi vozy 

• očekáváme, že vlakové spojení využije postupně až 30 procent zaměstnanců 

• od září funguje distribuční centrum v celém rozsahu (po zahájení provozu druhé 
skladovací věže) 

• během špičky pracuje v distribučním centru o 4000 sezónních pracovníků více  
 
Trať Hostivice – Středokluky  

• v JŘ 2014/15 jezdila na trati Hostivice – Středokluky jen nákladní doprava a o 
víkendech od dubna do října dva páry cyklovlaků  

• v JŘ 2015/16 došlo po 11 letech k obnovení pravidelné osobní dopravy, kraj objednal 
10 párů vlaků Hostivice – Středokluky každý všední den a 6 párů o víkendech  

• v novém JŘ 2016/17 přibyde časný ranní spoj Vršovice – Hostivice – Středokluky, spoj 
Středokluky – Hostivice v 8:24, ale především dva nové páry přímých vlaků Praha-
Masarykovo nádraží – Hostivice – Středokluky (trať 120/121), které jsme zavedli už 
tento týden. Zároveň všechny stávající spoje již zastavují v nové zastávce Dobrovíz-
Amazon.  

• celkem pojede v JŘ 2016/17 každý všední den 13 párů vlaků a o víkendech 9 párů 

• odjezd nových vlaků ze Středokluk směr Praha-Masarykovo nádraží 4:23 a 17:46  

• odjezd nových vlaků z Prahy-Masarykova nádraží – Středokluky 5:53 a 16:37  
 
Trať Praha-Masarykovo nádraží – Kladno – Kladno-Ostrovec  

• na trati 120 v JŘ 2016/17 přibydou hned tři páry vlaků, protože kraj zároveň objednal 
i další pár spěšných vlaků Praha-Masarykovo nádraží – Kladno – Kladno-Ostrovec, 
kapacita jednokolejné trati se tím prakticky vyčerpá a nelze zavést další vlaky  

• ČD chtějí uspět v konkurenčním prostředí a aktivní komunikací s objednateli řeší další 
zkvalitnění dopravy na této trati. Včera představenstvo projednalo záměr nakoupit 
nové motorové jednotky a bude žádat o souhlas s vypsáním veřejné zakázky Dozorčí 
radu.  

• ČD se současně snaží usnadnit parkování v klíčových stanicích, spolu s městem 
vybudovaly na svých pozemcích zpevněnou plochu pro osobní automobily v Hostivici 

 
 
 



 

Schematická mapa železniční tratě 

 
Nová možnost dopravy do distribučního a návratového centra Amazon 

• doprava zdarma do a ze zaměstnání patří mezi nejvíce využívané benefity – využívá je 
97 procent zaměstnanců Amazonu  

• na trati do Dobrovíze přibydou dva páry nových spojů 

• přímé spojení z centra Prahy (Masarykovo nádraží – Hostivice) 

• dojezdový čas do zastávky Amazon Dobrovíz ze stanice Praha-Veleslavín, kde je 
přestup na Metro: 23 min 

• ceny měsíčních jízdenek bude Amazon zaměstnancům proplácet v plné výši podle 
tarifu Českých drah 

 
 
Doprava pro pracovníky Amazonu zdarma 

• 27 svozových autobusových tras  

• 108 zastávek svozových autobusů 

• 110 autobusů denně (v předvánoční špičce až 220) 

• Minimalizace dopadu dopravy zaměstnanců na okolní obce – namísto tisíců osobních 
automobilů pouze 110 autobusů a několik desítek osobních vozů 

• Od listopadu 2016 zavedení vlakového spojení na novou železniční stanici Dobrovíz-
Amazon 

   
Amazon v ČR 2013 - 2016 

• Otevření návratového centra v Dobrovízi   říjen 2013 

• Zahájení stavby distribučního centra   září 2014 

• Otevření korporátní kanceláře v Praze-Dejvicích  červen 2015 

• Zahájení provozu distribučního centra v Dobrovízi  září 2015 

• Zahájení prohlídek pro veřejnost v distribučním centru červen 2016 

• Zprovoznění plné kapacity distribučního centra  září 2016 

• Zvýšení hodinové sazby pracovníkům obou center  září 2016 

• Zahájení náboru pracovníků na předvánoční špičku září 2016 

• Zavedení bezplatné dopravy z Amazon.de do ČR (39 EUR) říjen 2016 

• Přesměrování domény Amazon.cz na Amazon.de  říjen 2016 
• Otevření železniční zastávky Dobrovíz-Amazon   listopad 2016 

 
 



 

Vybavení budovy distribučního centra 

• LED osvětlení v celé budově i na parkovacích plochách (intenzitu osvětlení hlídají 
senzory) 

• klimatizace s rekuperací tepla i chladu ve všech vzduchotechnických jednotkách  

• internetové připojení prostřednictvím Wi-Fi pro zaměstnance zdarma 

• plně vybavená jídelna s vlastní kuchyní  

• možnost bezhotovostního placení v kantýně a prodejních automatech 

• venkovní terasa, kde mohou zaměstnanci trávit své přestávky na čerstvém vzduchu 

• železniční zastávka s přímým spojením do centra Prahy přímo před budouvu 
 
 
Benefity pro zaměstnance  

• konkurenceschopné mzdy (základní hodinová sazba pro nové zaměstnance činí 125 
Kč, resp. 170 Kč pro vedoucí týmů)  

• bonus k platu ve výši až 10 procent 

• dotovaná teplá jídla (25 Kč) 

• pět týdnů dovolené 

• penzijní spoření a životní pojištění s pojištěním invalidity 

• káva, čaj a voda zdarma  

• železniční a autobusová doprava na pracoviště zdarma z Prahy a několika míst 
Středočeského a Ústeckého kraje inovativní vzdělávací program Career Choice 
(Amazon stálým zaměstnancům zaplatí až 95 % nákladů na vzdělání vč. nákladů na 
učební pomůcky a to celkem až do výše 120 tisíc korun během čtyř let) 

 
 
Celková výše investic Amazonu v ČR: více než 140 milionů EUR 
 
Registrace veřejnosti na prohlídky distribučního centra: www.amazontours.cz  
Informace pro zájemce o práci v Amazonu: www.pracevamazonu.cz 


