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Spoleãnost AUTODOPRAVA K&K s.r.o., která sídlí v Boskovicích na Chrudichromské
ulici, se zab˘vá pfieváÏnû zahraniãní kamionovou dopravou. Disponuje více neÏ tfiemi
desítkami moderních kamionÛ, jejichÏ provoz zaji‰Èuje 36 fiidiãÛ. O tom, Ïe se jedná
o zku‰ené profesionály, svûdãí fakt, Ïe mnozí z nich se mohou pochlubit pfiekroãením
milionu ujet˘ch kilometrÛ. 

Dal‰í dva milionáfii u spoleãnosti
AUTODOPRAVA K&K s.r.o.

¤idiãi mezinárodní pfiepravy Radek Dvofiáãek (vlevo) 
a Jan Klement.

Letos na podzim k tûmto milionáfiÛm
pfiibyli dal‰í dva; fiidiãi zahraniãní pfiepra-
vy Jan Klement a Radek Dvofiáãek. Pro
pfiiblíÏení charakteru této profese ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ jsem je poÏádal o od-
povûì na nûkolik otázek:

MÛÏete prosím fiíct nûco bliÏ‰ího o so-
bû a také o tom, jak jste se na kamiono-
vou pfiepravu dostali?

Jan Klement: Je mnû 31 let. K ‰oféro-
vání jsem mûl blízko od maliãka; mÛj 
otec také jezdil jako fiidiã z povolání.
Vyuãil jsem se zde v Boskovicích na au-
toklempífie a po vojnû jsem nastoupil
k firmû Bodos. Tam jsem si je‰tû dodûlal
roz‰ífiení fiidiãského prÛkazu na návûsy.
Dal‰ím m˘m pÛsobi‰tûm uÏ byla zdej‰í
firma Autodoprava K&K, kde jsem zaãal
zhruba pfied 10 lety jezdit „dálkovou”, te-
dy zahraniãní pfiepravu.

Radek Dvofiáãek: Mnû je 33 let a také
jsem k volantu tíhl od mládí. Vyuãil jsem
se automechanikem v Boskovicích na ze-
mûdûlském uãili‰ti, po vojnû jsem nastou-

pil v té dobû je‰tû do âSAD Boskovice,
kde jsem zaãal pracovat na dílnû. Postupnû
jsem jezdil s rÛzn˘mi vozy, od Avie pfies
Liazku aÏ po souãasné kamiony. Pracoval
jsem také u jin˘ch podnikÛ, napfiíklad
u plynárenské firmy Lechner. V roce 2003
jsem nastoupil sem, ke spoleãnosti K&K. 

Kam v‰ude jezdíte? Jak probíhá vá‰
pracovní t˘den?

(Na tuto a dal‰í otázky odpovídají
spontánnû oba, navzájem se doplÀují; je
poznat, Ïe mají hodnû spoleãn˘ch záÏitkÛ
a zku‰eností.)

VyjíÏdíme v nedûli, nebo v pondûlí rá-
no a vracíme se vût‰inou v pátek nebo
v sobotu. Trasu, místa nakládky a vyklád-
ky prÛbûÏnû fiídí dispeãefii tak, abychom
jezdili pokud moÏno stále vytíÏeni nákla-
dem. Jezdíme po celé západní Evropû, na
v˘chod jen na Slovensko a do Maìarska;
byli jsme i na Ukrajinû a v Bulharsku, ale
tam uÏ nejezdíme. Nejãastûji to je
Nûmecko, Holandsko, Anglie, Skotsko,
Dánsko, Rakousko a Itálie.

Kam jezdíte nejradûji?
Do Francie, tam je velmi pohodov˘

provoz na dálnicích a také do Holandska,
tam jsou zase velice pfiátel‰tí lidé, tfieba
pfii nakládce a vykládce ve firmách nám
vychází velice vstfiíc. Díky krásné krajinû
také do Itálie, nebo do Skotska.

Kde se vám nelíbí?
Oba se shodují, Ïe v Nûmecku. Je to si-

ce technicky vyspûlá zemû s kvalitními
dálnicemi i silnicemi, ale pfii jednání
s lidmi je poznat, Ïe na ‰oféry z „v˘cho-
du” se Nûmci dívají s odstupem. 

Spíte ve vozech; jak je to se stravová-
ním? Doma namazan˘ krajíc chleba by
asi na t˘den nestaãil...

Krajíc ne, ale zavafiené maso, polévky,
konzervy a hotová jídla ano. Vozy jsou
dnes uÏ vybaveny nejen vafiiãi, ale tfieba
také mikrovlnkami, takÏe není problém si
na cestách tro‰ku zakuchtit. Samozfiejmû
si také mÛÏeme zajít na teplé jídlo do bu-
fetu tfieba na benzínce.

Baví vás ta práce stále? Pfiedpokládám,
Ïe pÛvodní, moÏná i romantické pfiedstavy
o vÛni dálek, léty tro‰ku vyprchaly...

Dálkové jeÏdûní musí bavit, jinak by
se ta práce nedala dûlat, je nároãná neje-
nom na ãas. Nejde o romantiku, spí‰ o to,
Ïe jezdíme na mnohá nová místa; mûnící
se krajina v rÛzn˘ch ãástech Evropy, jiní
lidé, to v‰e zpÛsobuje, Ïe se stále jedná
o velmi zajímavé povolání. Samozfiejmû
nejdÛleÏitûj‰í je relativnû solidní v˘dûlek;
oba máme rodiny, postavené chalupy,
takÏe dobr˘ pfiíjem se hodí.

Co fiíkají na va‰i práci rodiny?
Oba se shodují: Napi‰te, Ïe velké po-

dûkování patfií manÏelkám a dûtem za to,
Ïe mají s námi trpûlivost a dovedou na‰í
t˘denní nepfiítomnost zvládnout.

Pánové, dûkuji za rozhovor a pfieji
vám spoustu dal‰ích pohodov˘ch kilo-
metrÛ.

Text a foto: Petr Hanáãek


