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Politika bolí a vy do ní jde-
te – není to riskantní po 
úctyhodné kariéře ve vážené 
instituci, jakou je Hasičský 
záchranný sbor?

Neptáte se první. Zvlášť, když 
jsem mohl relativně v klidu 
zakončit svou kariéru u HZS 
jako její styčný důstojník v 
Bratislavě. Rozhodně to není o 
penězích, ani o osobních ambi-
cích. Celý život jsem pracoval 
pro profesionální a dobrovolné 
hasiče a pro občany této země. 
Jsem si jistý, že v poslanecké 
sněmovně, pokud budu zvolen, 
mohu být všem občanům této 
země a jistě i hasičům užiteč-
ný. Chtěl bych zde zúročit své 
dosavadní zkušenosti v oblasti 
vnitřní bezpečnosti a integro-
vaného záchranného systému. 

Vybral jste si hnutí ANO, z 
jakého důvodu?

Nerozděluji lidi podle poli-
tické příslušnosti, ale pod-
le jejich charakteru a toho, co 
dokázali svou prací. Za dobu 
svého působení v čele Hasič-

ského záchranného sboru Čes-
ké republiky, a vlastně po celý 
svůj život, jsem měl a mám 
přátele téměř ve všech politic-
kých stranách. Proto, když mne 
pan premiér oslovil s nabídkou 
za ANO kandidovat, jsem ji po 
krátkém zvážení přijal. Byla to 
jediná takováto nabídka. 

Integrovaný záchranný sys-
tém, o kterém jste se zmí-
nil, řídí hasiči, kteří v pří-
padě vážné nehody či krize, 
vedou a koordinují ostatní 
útvary státu, jako záchraná-
ři, policie, i armáda i další. 
Jak se podle Vás tento systém 
osvědčil?

Bez zaváhání a jediné pochyb-
nosti říkám s klidným srdcem, 
že je to právě díky IZS, že Čes-
ká republika je na předních 
místech světa, co se bezpečí 
obyvatel týče. Policie má jas-
ně vymezenou oblast působ-
nosti, stejně tak zdravotnic-
ké záchranné služby apod. Na 
vše ostatní jsou zde hasiči, ať 
už profesionální, nebo dob-

rovolní. Díky IZS má každá 
ze složek přesně dané kompe-
tence a rozdělené úkolů. Pro-
to nevznikají zmatky a chaos, 
jako se tomu dělo před zavede-
ním tohoto systému. 

Co je Vaší prioritou v přípa-
dě, že budete zvolen?

Jako poslanec za kraj Vyso-
čina chci pracovat při řešení 
toho, v čem je kraj „slabý“, a 
podporovat to, v čem je jeho 
silný potenciál. Velmi silnou 
stránkou Vysočiny je tzv. soci-
ální kapitál. Tedy lidé jsou hrdí 
na to, kde se narodili a kde žijí.  
Chápu, že ne všechny mladé 
lidi takový život láká, ale jako 
patriota mne trápí vidět, jak se 
komunitní život v malých síd-
lech vytrácí, a není to vinou 
jejich obyvatel. I proto budu 
podporovat dobrovolné hasi-
če, sportovce a spolky v obcích 
Vysočiny. Každá obec na Vyso-
čině je důležitá, chci se zasadit 
o to, aby nedocházelo k rušení 
místních obchodů a pošt. Dal-
ší prioritu vidím v dostupném 

zdravotnictví ve všech částech 
kraje a samozřejmě i dostup-
ném školství a zvyšování jeho 
kvality. Rozhodně chci podpo-
rovat zemědělce a drobné pod-
nikatele. S tím úzce souvisí i 
řešení kůrovcové kalamity, kte-
rá Vysočinu velmi silně zasáh-
la, a ochrana vodních zdrojů. 

Tak teď Vám nechám pro-
stor na Vaše závěrečné slovo 
a děkuji za rozhovor!

Asi to může znít patetic-
ky, ale nic si z toho nedělám: 
CELÝ ŽIVOT JSEM POMÁ-
HAL OBČANŮM TÉHLE 
SKVĚLÉ ZEMĚ, TAK TO 
BUDU DĚLAT DÁL. Slušně, 
bez agrese. Politický oponent 
není nepřítel, ale soupeř, jak 
při volbách, tak třeba při prá-
ci v parlamentu. Vím, že ti, co 
mne znají, o tom nepochybují. 
Prostě: na závěr svého profesi-
onálního života se nehodlám 
zpronevěřit tomu, jak jsem žil 
a pracoval doposud.

Drahoslav Ryba: Celý život 
pomáhám lidem
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