
ROZHOVOR: Statutární ředitel společnosti Jindřichohradecké místní dráhy Boris Čajánek má s úzkokolejkou velké plány a tvrdí:

Chceme, aby obyvatelé i turisté byli spokojení
MILAN SOLDÁN

Jindřichův Hradec – Jindři-
chohradecké místní dráhy
(JHMD), které v současné do-
bě provozují na Jindřicho-
hradecku známou úzkokolej-
ku, si v posledních letech pro-
šly nejednou krizí. Vloni se
dokonce stal realitou insol-
venční návrh a úzkorozchod-
né trati mnozí předpovídali
rychlý konec. Nyní to však vy-
padá, že povstává z popela ja-
ko bájný Fénix a statutární ře-
ditel společnosti Boris Čajá-
nek má velké plány do bu-
doucna. S těmi v minulém týd-
nu seznámil i starosty obcí, ji-
miž hradecká lokálka projíž-
dí.

Proč jste se starosty setkali, o
čem jste rokovali a co si od to-
hoto setkání slibujete?

Chtěli bychom tím založit
tradici nejméně každoroční-
ho setkání se starosty z regi-
onu, kde úzkokolejka působí
v rámci základní dopravní
obslužnosti. Vede nás k tomu
zejména snaha o to, abychom
byli vnímáni jako otevřená
společnost, která dovede ko-
munikovat. Starosty jsme in-
formovali o změnách, které
ve společnosti nastaly v

uplynulých letech, a provedli
jsme shrnutí těch zhruba
dvaceti let, po něž v regionu
působíme, protože společnost
JHMD, která úzkokolejku
zprivatizovala, byla založena
už ve druhé polovině devade-
sátých let. Od roku 2009 má-
me navíc smlouvu na zajiště-
ní služeb ve veřejné drážní
dopravě, která byla uzavřená
na deset let, takže jsme nyní
právě v polovině. Rádi
bychom ji však jak s Jihočes-
kým krajem, tak i s Vysoči-
nou rádi prodloužili na dal-
ších deset let, protože takové
bylo naše ujednání při uve-
dení nových modernizova-
ných motorových vozů M 27
do provozu. Starosty jsme
měli možnost seznámit i s
našimi plány na následující
dva roky a rádi jsme samo-
zřejmě vyposlechli jejich při-
pomínky k našemu provozu a

jejich očekávání. Tak, aby
některé kroky týkající se tře-
ba modernizace infrastruk-
tury, byly provedeny s co
možná největší šetrností. To
znamená, abychom třeba
snížili dopravní zátěž v oka-
mžiku, kdy budou na naší
trati probíhat nějaké masivní
stavební práce. Na druhou
stranu chceme, aby obce mě-
ly možnost se na to připravit.
A v okamžiku, kdy začneme s
rekonstrukcí trati, připraví-
me třeba nějaký společný
projekt týkající se přístupo-
vých cest k nástupištím či
nádražím. To je velice důle-
žité proto, abychom netrpěli
pocitem nějaké nedokonalos-
ti v tom smyslu, že cestující
pojedou zmodernizovanou
tratí, ale ten kousek cesty,
jenž je nutný k tomu, aby se
ocitli v obci, kam jedou, byl
zanedbaný a neopravený. To
z naší strany předpokládá, že
starosty budeme včas infor-
movat o našich záměrech a
my předpokládáme, že to z
jejich strany bude pozitivně
vnímáno, protože náš cíl je
stejný, a to zajištění spokoje-
nosti obyvatel a turistů, kteří
do České Kanady přijíždějí.

Bavili jste se i o finančních pro-
blémech JHMD v loňském roce?

Při jednání jsme se samo-
zřejmě dotkli i toho období,
které jsme prožili v minulých
letech a dokázali jsme si po-
jmenovat a identifikovat to,
co nás tam přivedlo. Je to ur-
čitá naše nedokonalost
douzavřít smlouvy s Jihočes-
kým krajem a Vysočinou v
minulosti. Musím však říct,
že u obou krajů jsme našli
obrovské pochopení a zahá-
jili jsme jednání k závazkům
veřejné služby. Věřím, že dí-
ky té dobré komunikaci, kte-
rou teď mezi sebou máme, se
nám podaří navzájem splnit
svá očekávání. Kraje určitě
čekají, že budeme dobře a
kvalitně poskytovat naše
služby. A my zase doufáme,
že za ně dostaneme včas a
řádně zaplaceno, jak určuje
legislativa.

Zmínil jste plány do budoucna.
Jaké jsou ty pro nejbližší obdo-
bí?

V letošním roce bychom
chtěli uzavřít desetiletou
smlouvu s kraji, protože ob-
nova vozového parku a
smluvní ujednání, které s ni-
mi máme ve vztahu k memo-
randu, jež jsme podepsali v
roce 2009, nás k tomu oprav-
ňuje. Ze strany krajů je sa-
mozřejmě oprávněně požado-
ván určitý finanční koncept a
výchozí finanční parametry
tohoto vztahu. Na tom jsme
pracovali poslední měsíc a
teď jsme již připravení tento

model předložit. Předpoklá-
dáme, že poté, kdy se na tom-
to finančním plánu shodne-
me, smlouvu skutečně uza-
vřeme.Tato smlouva by nám
měla garantovat desetiletý
smluvní vztah, který nám
mimo jiné umožní dostát na-
šim závazkům vůči Equa-
bance, jež profinancovala
projekt obnovy našich moto-
rových vozů. Na tomto místě
bych chtěl přístup banky vel-
mi ocenit. Slyšela na naše ar-
gumenty a na náš podnika-
telský záměr v rámci závazku
veřejné služby a vyhodnotila
jej jako něco, co má smysl a
určitou logiku. Z tohoto po-
hledu je to asi to nejdůležitěj-
ší, co nás čeká. Jednání by
měla být s největší pravděpo-
dobností uzavřena do polovi-
ny letošního roku.

Výše jste hovořil o tom, že plá-
nujete modernizaci trati. V ja-
kém bude rozsahu?

V loňském roce jsme již
absolvovali výběrové řízení,
ale bohužel jsme neobdrželi
žádnou konkrétní nabídku. V
současné době jsme si, mys-
lím dostatečně, analyzovali,
proč se tak stalo. Byla v tom
určitá neznalost některých
technických podmínek, které
se vztahují k úzkorozchodné
trati. Domnívám se, že tyto
informace, díky tomu ,že
jsme provedli geotechnice
průzkum na úseku, jež má
být rekonstruován, jsme již
schopní případným uchaze-
čům poskytnout v plném roz-
sahu. Věřím proto, že až bude
opět vypsáno zadávací řízení,
podaří se nám vzbudit zájem
dodavatelů. Celkově se jedná
o poněkud netypický model,
protože celé to chceme zadat
takzvaným systémem design
and build (z angličtiny na-
vrhni a stavěj pozn. redakce).
My tedy zadáme parametry a
dodavatel poskytne projekt i
stavební práce v rámci jed-
noho komplexního balíčku,
který bude obsahovat jak
projektovou, tak i stavební
část.

Co to bude znamenat pro obce?
Bude to pro ně znamenat,

že pokud budeme v tomto
projektu úspěšní, tak během
příslušného stavebního ob-
dobí provedeme kompletní
modernizaci trati na úseku
dvaadvaceti kilometrů, a to
včetně změny nástupišť, tři-
ceti zabezpečených přejezdů,
či osvětlení. Bude to vůbec
největší investice, která by
do úzkokolejky měla přijít.
Alokovaná částka, s níž se
počítá v operačním progra-
mu, je 619 milionů korun. Do
regionu tedy přivádíme
opravdu masivní investici,
která je opravdu významným
počinem i v rámci Jihočeské-
ho kraje.

Zmodernizované motorové vozy
se u části veřejnosti, hlavně po
jejich designové stránce, nese-
tkaly s přílišným nadšením.
Chystáte na jejich vzhledu do
budoucna nějaké úpravy?

Máme připravenou soutěž
na nový design těch vozů.

Určitý prostor by tam byl pro
výtvarné ztvárnění, jež by
pocházelo od dětí, které jsou
vlastně i jednou z nejpočet-
nějších skupin cestujících.
Rádi bychom tam také viděli
určitou reminiscenci na dobu
Julese Verna a výtvarné po-
činy Karla Zemana. Vozům
se začalo přezdívat Nautilus,
takže pojítko tam je a samo se
to nabízí. Pokud to dobře pů-
jde, tak celý ten projekt spus-
tíme ještě v letošní sezoně.
Chtěli bychom však, aby s
námi při výběru seděli zá-
stupci krajů i obcí. Myslím,
že v omezeném čase, do kdy
musely být nové vozy reali-
zovány, který byl limitovaný
operačním programem, jež
část nákladů profinancová-
val, jsme udělali, co jsme
mohli. Věřím, že zástupci
krajů jsou si vědomi toho, že
tyto vozy nejsou to poslední,
co bychom chtěli úzkokolejce
nabídnout. Velmi těsně
bychom s nimi chtěli začít
komunikovat o pořízení zcela

nových vozů. To je věc, na níž
je nezbytné se připravit. Tak,
jak sledujeme světový trend
úzkokolejek, bychom se hy-
poteticky mohli vejít do ob-
dobí, kdy podobný problém
začnou řešit v Rakousku ne-
bo Polsku. Pak by to zname-
nalo, že bychom se byli
schopní připojit k nějaké sé-
rii a domluvit dobrou cenu.
My si totiž neděláme ambice,
že by modernizované vozy
měly snad sloužit průměrnou
dobu železničního vozového
parku, která je dnes zhruba
třicet pět let. Jejich předpo-
kládaná životnost je dvanáct
let a my se musíme připravit
tak, aby v její druhé polovině
dokázali vykomunikovat, jak
by měl vypadat nový moder-
ní vůz pro úzkorozchodnou
trať, protože jsme toho názo-
ru, že ta nezastupitelná úloha
úzkokolejky v poskytování
služeb základní dopravní ob-
služnosti si to zaslouží.

Pojďme se vrátit k finanční krizi
a insolvenčnímu řízení, které
vaší společnosti reálně hrozilo.
Poradce hejtmana Jihočeského
kraje pro dopravu Ivan Študlar
uvedl, že v té době měl kraj už
připravené za úzkokolejku ná-
hradní řešení v podobě autobu-
sů. Jak se na toto opatření s
odstupem času díváte?

Já musím velmi ocenit je-
jich přístup v okamžiku, kdy
na nás byl podaný insolvenč-
ní návrh. Při zodpovědnosti
objednatele udělali v podstatě
to nejsprávnější rozhodnutí a
my jsme o něm věděli. Řekli
naprosto jasně, že pokud se s
tím nedokážeme vypořádat,
mají připravené krizové ře-
šení. Na druhou stranu, my
jsme mobilizovali veškeré
naše síly k tomu, abychom
ten návrh odvrátili. Udělali
jsme to, že jsme vyhodnotili
celou situaci a řekli jsme:
Ano, ale my jsme zde nedo-
placeni a podfinancováni,
nedostáváme úhradu za
správu železniční cesty. Tak,
jak k tomu přistoupil zodpo-
vědně kraj, jednali jsme zod-
povědně i my. Rok 2014 jsme
skončili sečtením výkonu a
uvědomili jsme si, že jsou ně-
které otázky, které musíme
vyřešit. Máme velký zájem
na tom, abychom mohli po-
skytovat službu krajům,
chceme dostát našim závaz-
kům do roku 2019 a splnili to,
co se od nás očekává. Nicmé-
ně je nezbytně nutné vyřešit
určité disproporce, které v
tom pokrytí ztráty z provozu
jsou. Kraj k tomu opět při-
stoupil velmi vstřícně a mu-
sím pochválit zastupitele Ji-
kordu i krajské představitele
za to, že jsme schopní se sejít
nad finančními modely, které
by měly být výchozími pro
naši budoucí spolupráci.

BORISČAJÁNEKhovořil se starosty obcí, jimiž úzkokolejka projíždí, aby je seznámil s projekty, kterémají
Jindřichohradeckémístní dráhy v plánu. Foto: Deník/Milan Soldán

„Alokovaná částka,
s níž se počítá v
operačním programu,
je 619 milionů korun.
Do regionu tedy
přivádíme opravdu
masivní investici,
která je významným
počinem i v rámci
Jihočeského kraje.“

Boris Čajánek, ředitel JHMD

PONORKA. Tak přezdívá část veřejnosti kvůli kulatýmoknůmnové
vagony Jindřichohradeckýchmístních drah. Foto: archiv JHMD

PARNÍVLAKYna jindřichohradecké úzkokolejce patří stále k atrakcím zejména v turistické sezoně. Jezdí
však i na konec roku, naVelikonoce a v dalších termínech. Foto: Josef Böhm
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