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Konkurence nám vadí,
zní ze západní Evropy
A je to tady znovu. Po požadavcích
na minimální mzdu řidičů přichází
Němci s dalším úletem, kterým je
zákaz přespávání v nákladních vozech během takzvaného týdenního
odpočinku (většinou o víkendech).
Chápu, že vadí, když řidiči z bývalého východního bloku kempují na
německých odpočívadlech, grilují, povalují se u stanů a zůstává po
nich nepořádek. Nicméně proč jsou
trnem v oku šoféři, kteří zalezou do
kabiny vozidla a nikdo o nich neví,
to opravdu nepochopím. Je už víc
než jasné, že výše uvedené restrikce naši západní sousedé zavádějí
jen proto, aby komplikovali práci
dopravcům, kteří dokážou jezdit
levněji.
Na co se mají dopravci ještě připravit? Rozhodně by si měli do budoucna rozšířit vozový park o všechny
značky. Jestli to tak půjde dál, pak
se bude zanedlouho po Německu
jezdit jen v manech a mercedesech,
Francouzi budou pouštět přes hranice výhradně renaulty a do Skandinávie budete potřebovat scanie
a volva. Ať žije volný evropský trh!

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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