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Rozhovor

Petr Svoboda: Současné vedení ministerstva
mě optimismem nenaplňuje
Docent Petr Svobod, krajský lídr Aliance pro budoucnost v jihomoravském kraji
a její garant v oblasti zdravotnictví, v minulosti pracoval jako primář interny
ve FN U svaté Anny v Brně, jako vědec nebo jako ředitel několika
krajských nemocnic. Působí také v roli soudního znalce.
V současné ministerstv zdravotnictví velkou důvěru
nemá. A protože chápe, že v době zdravotní krize
je jeho řízení klíčové pro celou zemi, rozhodl se
vstoupit do politiky.
Co plánujete ve vašem
kraji jako prioritu? Na
co se chcete zaměřit?
V Jihomoravském kraji
máme dvě hlavní priority – silnice a dálnice na
Vídeň, která je z rakouské strany postavená až
na naše hranice, a silnice
na Svitavy, které se říká
silnice smrti. V oblasti
obecného stavitelství
v Brně, takřka půlmilionovém městě, když započítáme i studenty, kteří
tam celý rok jsou, chybí
fotbalový nebo atletický
stadion. Tady je potřeba
ve spolupráci s městem
pokročit a alespoň něco
z toho začít brzy stavět.
Doprava v Brně je horší
než v Praze. Když jedete
ve špičce z jednoho kraje
Brna na druhý, strávíte
v autě víc než hodinu. Je
to katastrofa! Brání tomu
docela nešťastné zákony,
kde jedna tříčlenná skupina může blokovat třeba až sto dopravních staveb ve městě či
republice. A pokaždé se
tím zaobírají příslušné
orgány, takže třeba teď
už pět let řešíme tunel
v Pisárkách a podobně.

vypsala výběrová řízení
a vedení nemocnic se obsadila odborníky. Nemá
žádný smysl, aby nemocnice řídil lesní inženýr
nebo bývalý policista.
Musí je řídit zdravotníci.
V katastrofálním stavu
jsou silnice. Teď se na jižní Moravě řeší následky
tornáda. Stát zde trestá
ty, kteří byli pojištění,
a pomáhá lidem, kteří se
nechovali příliš zodpovědně. To určitě není
správné. To vyvolá – zejména na těch vesnicích
– obrovské množství
kontroverzí. Proč někdo,
komu zbořila vichřice
nějakou barabiznu, stát
vše zaplatí, a někdo o pár
baráků dál, komu dům
zůstal stát, bude dalších
čtyřicet let platit hypotéku? To není dobře vyřešené.

Proč jste vstoupil do politiky?
V koronavirové krizi se
ukázalo, že na funkčním
řízení ministerstva zdravotnictví závisí veškeré
další fungování země –
zda a jak budeme přistupovat k vládním opatřením, s jakou intenzitou
Co dělají regionální po- budeme šíření nákazy
bránit, i to, v jakém syslitici na jižní Moravě
tému budeme nadále žít.
špatně?
Regionální politici jsou A bohužel musím říct, že
současné vedení ministam relativně nedlouho
terstva mě přílišným oppo krajských volbách,
timismem nenaplňuje.
takže se ještě úplně nerozkoukali. Ale například Stejně tak jako kandidáti
z opozičních uskupení.
šest ze sedmi nemocnic
v kraji je řízeno medicin- Proto jsem se rozhodl se
skými laiky. Ty nemocni- do politiky aktivně zapoce patří pod kraj a nic ne- jit. n Karolína Trávníčková
brání tomu, aby se

