
Informujeme / i* 13

roãník II       ãíslo 2       bfiezen 2013606 931 795☎

Jaromír Dvofiáãek – dal‰í ‰ofér
milionáfi v K&K

V mezinárodní kamionové dopravû
firmy Autodoprava K&K jezdí jiÏ nû-
kolik ‰oférÛ – milionáfiÛ. Koncem le-
to‰ní zimy k nim pfiibyl dal‰í, bosko-
vick˘ rodák, pan Jaromír Dvofiáãek,
kterého jsem vyzpovídal záhy po jeho
pfiíjezdu z cesty po Nûmecku i âR. 

Pane Dvofiáãku, jak jste se za volant ka-
mionu dostal a jak dlouho uÏ jezdíte jako
fiidiã?

Je mnû 46 let a zaãal jsem jezdit hned po
vojnû. Vyuãil jsem se v Minervû v Boskovi-
cích jako obrábûã kovÛ. Pfied nástupem na
vojnu jsem si udûlal vojensk˘ fiidiãák a po ná-
vratu jsem v Minervû zaãal jezdit s Avií.
Pozdûji jsem vystfiídal víc podnikÛ; k meziná-
rodní kamionové dopravû jsem se dostal pfied
17 lety u spoleãnosti Bodos. U firmy
Autodoprava K&K pracuji jiÏ deset let.

Za tu dobu jste jistû poznal velk˘ kus
Evropy. Kde v‰ude jste byl? 

KdyÏ bych zaãal z jihov˘chodu, tak to byla
Arménie, Gruzie, Turecko, ¤ecko, Bulharsko,
Rumunsko, Maìarsko, Slovensko, Rakousko,
Itálie, ·v˘carsko, Francie, Velká Británie, ·pa-
nûlsko, Holandsko, Belgie, Nûmecko, Dánsko,
Polsko, Ukrajina. 

Kam jezdíte rád a kam ménû?
KdyÏ jsem byl mlad‰í, tak jsem rád jezdil

na jih, na Balkán; teì jsem rád, Ïe se firma
K&K specializuje na západní zemû Evropy
– Nûmecko, Francie, Velká Británie...
Pfiedev‰ím proto, Ïe je tam pofiádek, jezdí se
pohodovû a bez problémÛ. To se t˘ká také
vztahÛ mezi fiidiãi v bûÏném provozu, v ce-
lé západní Evropû se nauãili fiidiãi jak osob-
ních, tak nákladních vozÛ jezdit ohleduplnû
a disciplinovanû; na silnici se tam cítím da-
leko bezpeãnûji neÏ u nás. Musím ale fiíct,
Ïe ani ve v˘chodních destinacích a na
Balkánû jsem nikdy nemûl váÏn˘ problém,
ani jsem nezaÏil nûjakou vyloÏenû krizovou
situaci a to pfiesto, Ïe napfiíklad pfies Gruzii
jsme tranzitovali v dobû, kdy tam probíhal
váleãn˘ konflikt. Jistû, tamûj‰í orgány, aÈ uÏ
policie nebo na kontroly na hranicích, se po-
kou‰í za jak˘koliv pfiestupek získat co nej-
vût‰í pokutu, ale musí se smlouvat a chápat,
Ïe také dûlají svou práci. Vût‰inou situace
tam není tak hrozná, jak se ãasto prezentuje.

Jak vypadá Vá‰ pracovní t˘den? Dnes je
pátek, odkud jste pfiijel?

Vût‰inou vyjíÏdíme v nedûli a vracíme

se v koncem t˘dne. Napfiíklad minulou ne-
dûli jsem vyjel z Boskovic a v pondûlí do-
razil do Nûmecka, do mûsta Wetter. V úte-
r˘ byla ukonãena vykládka, následoval pfie-
jezd, naloÏení dal‰ího zboÏí, které jsem ve
ãtvrtek vyloÏil v Prostûjovû, dal‰í nakládka
a cesta jen po âR. To v‰e je fieãeno zjedno-
du‰enû a pfiedev‰ím je tfieba vûdût, Ïe celá
cesta je proloÏena povinn˘m odpoãinkem
a pfiestávkami, které se kontrolují. KaÏd˘
t˘den je jin˘, kaÏdá cesta je jiná, záleÏí moc
na logistice, jak se zorganizuje vytíÏení vo-
zu. Napfiíklad teì jiÏ mám naloÏeno a v ne-
dûli vyrazím smûr Dunkerque, trajektem
pfies Kanál do Doveru, a dál do Británie.  

Dûláte jiÏ dlouhou fiadu let práci, která
je namáhavá a ãasovû nesmírnû nároãná;
baví Vás je‰tû „vÛnû dálek”? 

To jistû ne, moÏná v zaãátcích byly ces-
ty do vzdálen˘ch zemí provázeny zvûda-
vostí a moÏná i romantikou, ale to skuteãnû
velmi brzo pohltila kaÏdodenní realita.
Namáhavé a obtíÏné jsou pfiedev‰ím pod-
mínky na‰í práce; po cel˘ pracovní t˘den
Ïijeme, jíme a spíme buì pfiímo v kabinû
vozu, nebo se pohybujeme jen v jeho bez-
prostfiedním okolí; to, Ïe jsme ke svému ka-
mionu uvázání jak pes k fietûzu, není moc
velká nadsázka. 

Pane Dvofiáãku, pfieji Vám spoustu dal-
‰ích kilometrÛ bez nehody.

Petr Hanáãek

Pracovi‰tû fiidiãe kamionu.


