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Petr Moravec:
Musí se hrát na góly podle 
p!edem stanoven"ch pravidel



Poprvé ho odborná ve!ejnost za"ala více vnímat v#dob$, kdy nastoupil na#pozici generálního !editele 
spole"nosti Connex pro %eskou republiku. Následn$ pro&el funkcemi nám$stka pro osobní dopravu 
u#%esk'ch drah a#p!edsedy p!edstavenstva spole"nosti Abellio %eská republika (nyní Arriva). Podílel se také 
na#p!íprav$ a#realizaci projektu Systému jednotného tarifu OneTicket/Jedna jízdenka ve#státním podniku 
CENDIS. V#sou"asné dob$ je Petr Moravec doslova v#hledá"ku médií, p!ed n$kolika m$síci se toti( stal 
v'konn'm !editelem Svazu osobních (elezni"ních dopravc) SVOD Bohemia s#cílem prosadit zm$ny, které 
povedou k#zatraktivn$ní (eleznice a#ke#zv'&ení jejího podílu na#p!epravním trhu. Jaké to budou zm$ny?  
Jak toho chce SVOD Bohemia dosáhnout? A#bude to vít$zná mise? O#tom v&em je následující rozhovor.
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› Pro" vlastn$ vznikl SVOD Bohemia?
S#trochou nadsázky by se dalo $íci, %e osobní 
%elezni&ní dopravci jsou jako fotbalové t'my, 
kter'm stále kdosi m(ní pravidla hry, rozm(ry 
h$i)t( a#velikost mí&e. V)ichni piln( trénovali, 
mají své fanou)ky, cht(jí jim p$edvést kvalitní 
hru, ale nemohou, proto%e jim zavírají stadiony. 

Vznikli jsme proto, aby se pravidla m(nila 
v'hradn( ku prosp(chu hry jako takové, 
a#pokud u% se musí zav$ít stadion, a* je to jen 
na#dobu naprosto nezbytnou a#mimo sezonu.

› Kdy( to tak poslouchám, p)jde vlastn$ o#tlak 
p!edev&ím na#Správu (eleznic.
Nejen na#ni. Aby byla hra jménem %eleznice 
k#n(&emu, musí se hrát na#góly podle p$edem 
stanoven'ch, jasn'ch pravidel a#rozhod&í nesmí 
nikomu nadr%ovat.

› Kdy( se o#SVOD Bohemia uva(ovalo, !ada lidí 
z#oboru tvrdila, (e se nikomu nepoda!í posadit 

k#jednomu stolu velké rivaly %eské dráhy 
a#RegioJet. Jak jste to dokázali?
V)ichni na)i hrá&i kopou za#své t'my, cht(jí 
usp(t v#sout(%i o#co nejv(t)í po&et p$epraven'ch 
cestujících. Aby mohli vyhrát, musí se sna%it, 
aby v+bec hrát mohli. To, %e rivalové na)li spo-
le&ná témata, je d+kazem velikosti t(chto témat 
a#kultivovanosti hrá&+.

› Poj+me na#hlavní téma va&eho svazu, co tedy 
osobní dopravce aktuáln$ nejvíce pálí?
Aktuáln( je to plán zavedení jednotného evrop-
ského zabezpe&ova&e (ETCS). ETCS má dv( &ásti, 
jedna se instaluje na#tra*, druhá do#vozidel. Sys-
tém je drah', nabízí jej málo dodavatel+ a#pravi-
dla hry se zatím teprve utvá$ejí.

Evropská sm(rnice po%aduje, aby byly zabez-
pe&ova&em vybaveny koridorové trat(, propoju-
jící jednotlivé státy. Vzhledem k#vysokému po&tu 
nehod na#%eleznici, jejich% spole&n'm jmeno-
vatelem je selhání lidského &initele, po%aduje 
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„N!které stavební 
akce m!ly b"t 

zastaveny u# dávno. 
Správa #eleznic 

není bohu#el 
motivována po$tem 

cestujících, kte%í 
její infrastrukturu 

p%es dopravce 
vyu#ívají. Motivaci 
k&dopravní, nikoli 

jen stavební 
v"konnosti jí musí 

ale dodat stát.  
My m'#eme dát 

dobr" tip.“



Ministerstvo dopravy ,R, aby se stejn' systém 
pou%íval v)ude.

› Tedy i#na#regionálních tratích. V#této souvis-
losti se ale objevují hlasy, (e pokud se na#nich 
bude instalovat plnohodnotné ETCS a#do#vlak) 
se také bude dávat plnohodnotná mobilní 
"ást, m)(e to vést k#zániku !ady lokálek, pro-
to(e p)jde o#siln$ neekonomick' krok.
Ano, instaluje-li se ETCS do#30 a#více let sta-
rého vozidla, stane se vozidlem nov'm. Ale jen 
ú&etn(, nikoli technicky! Cena mobilní palubní 
jednotky je mnohdy vy))í ne% hodnota vozidla. 
Cestujícímu toto zhodnocení nep$inese %ádné 
bezprost$edn( vnímané zv')ení kvality, po$ád 
to bude ten star' motorá&ek.

Parní ma)iny, historické vozy, prost( ta 
&ást %eleznice, která nás du)evn( obohacuje, 
z+stane zav$ená v#muzeích. To je )koda. Pro kva-
litu %ivota nepot$ebujeme mít v)echno jen bez-
pe&né, chladné a#omyvatelné.

Na#druhou stranu n(které lokálky plní funkci 
páte$ní dopravy. Tam je ETCS nezbytné, zvlá)t( 
pokud se nám poda$í p$esv(d&it stát, aby tyto 
trat( elektrifikoval, zrychlil a#my mohli po$ídit 
nová, energeticky a#u%ivatelsky efektivní vozi-
dla, která by jezdila v#pravidelném taktu.

› A#co tedy s#t$mi lokálkami, kde to je zbyte"ná 
investice?
Máme p$íklad hodn' následování. Tím je -vest-
ková dráha, kterou si koupila soukromá spole&-
nost. Pou%ívá ji jednak jako zku)ební tra* a#jed-
nak nabídla ve$ejnosti zajímav' a#smyslupln' 
dopravn( turistick' provozní koncept.

Udr%ování dlouhodob( nevyu%ívané dráhy 
v#provozuschopném stavu je pl'tvání ve$ejn'mi 
prost$edky. Tam, kde budou vy&erpány v)echny 
mo%nosti na#vytvo$ení nebo o%ivení rozumného 
a#hospodárného provozu, nezbude nic jiného 
ne% tra* zakonzervovat.

› Jak jsou v)bec osobní dopravci p!ipraveni 
na#spu&t$ní ETCS od#ledna 2025?
Leden 2025 se t'ká hlavních koridorov'ch tratí. 
Dopravci pro svou p$ípravu d(lají maximum 
a#p$ipraveni budou. Jestli bude p$ipravena 
Správa %eleznic, zatím nevíme. 

› A#pak tu máme sexy téma VRT, tedy vysoko-
rychlostní trat$. Jak se na#n$ dívá SVOD Bohe-
mia?
Jako fotbalisté na#&erstv( st$i%en' sv(%í zelen' 
trávník. Prohlí%íme si ho na#obrázcích a#doufáme, 
%e spolu s#n(meck'mi a#rakousk'mi hrá&i na#n(j 
vb(hneme také. A#%e se bude hrát p$ita%livá hra 
podle p$edem stanoven'ch a#jasn'ch pravidel.

Jak &asto bude VRT vyu%ívat ke#své cest( 
do#)koly nebo zam(stnání ná) v(rn', ka%do-
denní zákazník? Kolik nov'ch cestujících VRT 
p$inese? Bude maximální rychlost na#VRT 
350#km/h? Jaká bude pr+m(rná cestovní rych-
lost? To jsou te. otázky, na#které chceme znát 
odpov(di.

Tento stát je p$ipraven utratit 500#miliard K& 
z#ve$ejn'ch zdroj+ za#nale)t(n' projekt a#záro-
ve/ )krtne ani ne p+l procenta z#této &ástky 
na#ro&ní údr%bu stávajících tratí. Pro sexy 
700#kilometr+ VRT se nesmí zanedbávat t(ch ji% 
trochu povadl'ch 9#500 kilometr+ tratí, které 
nám dosud slou%ily a#je)t( n(jakou dobu slou-
%it musí.

› *ada lidí v#diskusích !íká, (e se nedo(ijí toho, 
(e se svezou v#%R po#VRT. ,e je to hudba hodn$ 
vzdálené budoucnosti.
Také o#tom ve#sv'ch 58 letech p$em')lím 
a#p$eji si, aby projekt m(l lep)í management 
ne% pra%sk' obchvat. Nechci se do%ít toho, %e 
se za#nek$es*anské peníze postaví 29 kilome-
tr+ z#B(chovic do#Po$í&an a#pak se realizace 
na#dlouhou dobu zastaví.

Do#zem( bych tedy kopl a% tehdy, bude-li 
stavba kompletn( p$ipravená, v&etn( v)ech 
nezbytn'ch povolení a#technick'ch $e)ení. Kdy% 
se vybuduje jen &ást uceleného systému, svou 
funkci neplní. Není kum)t n(co se slávou za&ít, 
ale úsp()n( dokon&it.

› Od#sexy tématu se p!esuneme ke#smutnému 
a#vleklému p!íb$hu zvanému covid-19. P!ed 
pandemií byla osobní doprava rychle rostou-
cím druhem dopravy v#%R. Jak to vypadá te+?
Covid nás nap$ed zav$el doma, te. do#aut. Pro-
pad 30 % cestujících se nám jen t(%ko dohání. 
,e)i se také nau&ili vyu%ívat práci z#domova – 
a#to je nov' velk' konkurent. Rozvoln(ní hy-
gienick'ch opat$ení nám trochu pomohlo, ale 
chleba se bude lámat na#podzim, a% dorazí pí, 
ró, p$ípadn( sigma, &i jak se nová mutace koro-
naviru bude jmenovat.

› A#máte recept, jak vrátit lidi zp$t do#vlak)?
P$ipravujeme spot$ebitelsk' pr+zkum zam($en' 
na#necestující. Chceme zjistit, jaké jsou hlavní 
bariéry, které jim brání v#pou%ití %eleznice, a#ty 
se ve#spolupráci se státem a#objednateli pokusit 
p$ekonat. Obrovská p$íle%itost je zlep)it kvalitu 
%elezni&ní dopravy do#Prahy a#p$iblí%it k#ní velká 
st$edo&eská a#v)echna krajská m(sta. 

› Aby se lidé vrátili do#vlak), je pot!eba kva-
litní infrastruktura. Ov&em u#infrastruktury to 
aktuáln$ vypadá, (e se bude brzdit. Alespo- 
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podle Správy (eleznic, která u( oznámila zasta-
vení n$kter'ch stavebních akcí.
N(které stavební akce m(ly b't zastaveny u% 
dávno. Správa %eleznic není bohu%el motivo-
vána po&tem cestujících, kte$í její infrastrukturu 
p$es dopravce vyu%ívají. Motivaci k#dopravní, 
nikoli jen stavební v'konnosti jí musí ale dodat 
stát. My m+%eme dát dobr' tip.

› Zkuste tedy n$jak' tip nadhodit. Která 
stavba jede, a#nem$la by? A#samoz!ejm$ m$ 
zajímá i#opa"ná otázka. Která stavba nepro-
bíhá, a#m$la by?
Ka%dá dopravní stavba, na#kterou jsou pou%í-
vány ve$ejné zdroje, musí projít schvalova-
cím procesem. Ke#schválení stavby p$edkládá 
investor studii proveditelnosti, její% sou&ástí je 

hodnocení ekonomické efektivnosti, tzv. CBA 
(Cost Benefit Analysis). Na#stran( p$ínos+ jsou 
v%dy n(jaká kvantifikovatelná zlep)ení, nap$. 
zv')ení rychlosti, kapacity, sní%ení provozních 
náklad+, dopad+ na#%ivotní prost$edí#apod.

Dopravní stavbu na#základ( studie provedi-
telnosti schválí tzv. centrální komise Minister-
stva dopravy ,R. Není ve$ejn( známo, jestli se 
po#uvedení stavby do#provozu zp(tn( hodnotí, 
zda investice p$edpokládan'ch p$ínos+ dosáhla.

Typick'm p$íkladem zma$ené investice je 
zdvi%n' %elezni&ní most v#Lu%ci nad Vltavou, 
po#kterém %ádné vlaky u% asi nikdy nepoje-
dou (stavbu investovalo !editelství vodních 
cest). Druh'm p$íkladem je tém($ miliardová 
rekonstrukce dvou nádra%í, Hole)ov a#Byst$ice 
pod Host'nem, le%ících na#neelektrifikované 
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a#nep$íli) dopravn( v'znamné regionální trati 
Kojetín – Vala)ské Mezi$í&í. To je investice 
do#ochrany kulturního d(dictví, ne do#dopravy.

Za#zbyte&né pova%ujeme akce Polom – Such-
dol nad Odrou a#Lipník nad Be&vou – Drahotu)e 
v#úhrnné hodnot( p$es 3,5 miliardy K&, které 
krom( jedné v'hybny se sporn'm vyu%itím p$i-
nesou pouze n(kolik let likvida&ních v'luk. U% 
se nesmí opakovat stejná chyba, jako je v'luka 
Velim – Po$í&any, která je realizována bez p$i-
praven'ch objízdn'ch tras a#má fatální dopad 
do#ekonomiky osobní dopravy.

Jednozna&n'm p$ínosem pro osobní dopravu 
by byla elektrizace a#zdvoukolejn(ní spojení 
Praha-Vyso&any – V)etaty – Mladá Boleslav – 
Turnov – Liberec. O#tomto projektu se ji% p$es 
dvacet let hovo$í, pí)e, projektují se varianty – 
a#zatím nic. P$itom je to, vedle ji% schváleného 
spojení Kladno – Leti)t( Václava#Havla – Praha 
Masarykovo nádra%í, bohat' zdroj cestujících, 
kter' lze je)t( vytunit pravideln'mi p$ím'mi 
vlaky z#M(lníka.

› Mimochodem, jak se díváte z#pohledu osob-
ních dopravc) na#chystané p!epínání "eské 
(eleznice na#st!ídav' proud a#obecn$ na#elek-
trizaci?
To jsou dv( diametráln( odli)né otázky v#jedné. 
Konverze je dob$e zd+vodnitelná fyzikáln( 
a#provozn(. U% pánové Kolben a#Tesla v(d(li, 
na#rozdíl od#jejich zam(stnavatele Edisona, %e 
st$ídav' proud a#vy))í nap(tí je pro p$enos elek-
trické energie vhodn(j)í. Cestující to na#kvalit( 
jízdy nepozná. 

Co ale cestující pozná, je elektrizace. Ta toti% 
umo%ní nákup perspektivních vozidel, zavést 
pravideln' jízdní $ád a#tím ve#finále p$itáhnout 
cestující lep)í dopravní nabídkou. Historie je 
toho d+kazem. Z#hlediska závazku státu sní-
%it spot$ebu uhlovodíkov'ch paliv je to správná 
cesta.

› Nazna"ujete, (e p!echod na#st!ídavou trakci 
je zbyte"n'?
Není zbyte&n', ale není ani d+le%it', ani urgentní. 
D+le%itá a#urgentní je optimalizace a#elektrizace 
tratí spojující velká m(sta s#Prahou.

› Zeptat se musím také na#alternativní zdroje 
pro drá(ní dopravu. Frekventovan$ se hovo!í 
nap!íklad o#vodíku. Kdy( ale "lov$k za"ne pe"-
liv$ studovat tento zdroj pohonu, zji&.uje, (e to 
je problematická zále(itost.
Vodík není palivo, ale zásobník energie, kter' 
se hodí pro zem( s#p$ebytkem v'roby elekt$iny 
z#obnoviteln'ch zdroj+. U#nás v)ak p$ebytek 
v'roby z#obnoviteln'ch zdroj+ není. Vodík musí 

b't &ist', vyráb(n' elektrol'zou. Nedá se efek-
tivn( p$epravovat, jeho v'roba musí b't v#t(sné 
blízkosti plnicí stanice.

Jako kluk jsem si postavil letadélko s#moto-
rem pohán(n'm CO2. Kdy% se motor rozto-
&il, plyn se rozpínal a#ochlazoval. Nádr%ka byla 
za#pár vte$in obalená jinovatkou. Ve#fyzice nás 
pak u&ili, %e se tomu $íká Joul+v–Thomson+v 
efekt.

Vodík má tento efekt opa&n' – p$i expanzi se 
zah$ívá. Je tedy nutno jej za#jízdy chladit, jinak 
exploduje. Vodíkov' pohon vy%aduje p$ídavn' 
akumulátor na#vyrovnání v'konu elektrick'ch 
trak&ních motor+, proto%e vodíkov' zdroj pot$e-
buje stabilní odb(r. 

Mám pro va)e &tená$e otázku: kolik kilometr+ 
%elezni&ní trat( se dá elektrizovat za#cenu jed-
noho vodíkového vlaku? 

› Odpovím za#"tená!e: asi 10 kilometr). A#vy 
odpov$zte, jestli jste proti vodíku.
Kdy% se na#n(které trati nevyplatí liniová elek-
trizace, jak'm zázrakem by se na#ní vyplatilo 
po u%ití vodíkov'ch vlak+? Jsem proti nepromy)-
lenému experimentování ve#ve$ejné doprav(.

› A#co bateriové vlaky? To je taky experiment?
U#akumulátorového pohonu je bilance tro-
chu p$ízniv(j)í. Bateriov' vlak sice ujede )est-
krát men)í vzdálenost, ne% uvád(jí propagáto$i 
vodíku, ale dá se nabíjet za#jízdy ze standard-
ního nebo ve#stanici z#ostrovního trak&ního 
vedení, p$ípadn( v#depu z#relativn( nenáro&-
ného nabíjecího stojanu. 

Takov' vlak se hodí na#vykrytí „poslední 
míle“, která je v#tomto p$ípad( dlouhá cca 50 km 
a#kterou u% by se liniov( nevyplatilo elektri-
zovat. Navíc, kdy% baterie dosáhne limitu své 
%ivotnosti, zb'vá je)t( velmi dob$e pou%itelná 
elektrická jednotka.

› Kdy( jsme hovo!ili o#návratu lidí do#vlak), 
pak nesmíme zapomenout na#vozov' park. 
Vím, (e dopravci na#lokálkách si hodn$ st$(ují, 
(e sehnat moderní vozidlo o#velikosti moto-
rov'ch voz) 810 "i RegioSprinter je problém. 
V'robci pr' nabízejí drahé jednotky o#n$kolika 
"láncích s#kapacitou, kterou dopravce nemá 
&anci nikdy zaplnit.
"eleznice m+%e najít uplatn(ní jen tam, kde má 
)anci vyu%ít své klady, mezi které po&ítám nafu-
kovací kapacitu, nízk' valiv' odpor, nízk' aero-
dynamick' odpor jízdou více vozidel v#zákrytu 
a#vysokou ú&innost elektrického motoru. Jeden 
strojvedoucí odveze a% dvacetkrát více lidí ne% 
$idi& autobusu. Kde není dost cestujících, pop$e-
m')lejme, pro& tomu tak je.



 REPORTÉR A"D  •   2/2022   |   15   |  

ROZHOVOR A

Lehká kolejová vozidla, kter'm se n(kdy $íká 
vlakotramvaje, jsou zajímavou a#lákavou alter-
nativou, ale jejich nev'hodou je, %e se nesm(jí 
potkávat na#stejné trati se standardními vlaky. 
P$i p$ípadném st$etu by toti% nem(la )anci, 
nevyhovují svou tuhostí, nespl/ují normy TSI. 
K#jejich pou%ití pot$ebujeme elektrifikovanou 
tra*. Vlakotramvaje nejsou náhradou za#malé 
motoráky, je to úpln( jin' dopravní koncept.

› Kdy( p!edchozí otázku zobecním, je vozov' 
park v#%eské republice moderní, odpovídající 
sou"asn'm nárok)m?
Trochu velké zobecn(ní. Ale kdy% si uv(domíme, 
%e 90 % p$epravních v'kon+ v#osobní %elezni&ní 

doprav( je realizováno na#modernizovan'ch 
elektrick'ch tratích, a#kdy% se podíváme, jaká 
vozidla na#t(chto tratích jezdí, pak bych $ekl, %e 
se ke#spln(ní sou&asn'ch nárok+ zvolna blí%íme.

› Po#tomto rozhovoru, kter' se ch'lí ke#svému 
záv$ru, by "tená!i mohli nab't dojmu, (e je 
"eská (eleznice jeden velk' problém. Jak ji 
vnímá v'konn' !editel SVOD Bohemia?
!ekl bych spí)e, %e &eská %eleznice se skládá ze 
spousty problém+ r+zné velikosti, které je t$eba 
$e)it ve#vzájemn'ch souvislostech a#nezapomí-
nat p$itom na#hlavní smysl %eleznice, kter'm je 
rychlá, energeticky a#ekologicky efektivní p$e-
prava osob a#v(cí.

Ç�Zástupci osobních !elezni"-
ních dopravc# krátce po zalo!ení 
SVOD Bohemia


