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Celkem 62 posádek vyrazilo na 
trať jubilejního 20. ročníku Řidiče 
Vysočiny, který tradičně pořádají 
Jihlavské listy a „policejní škola“.  

 Petr Klukan

Nejlepší dámskou posádkou se 
stala letitá účastnice závodů Marti-
na Šalbabová s navigátorkou Janou 
Gajdošíkovou, obě z Třebíče.  

„Jelo se nám krásně, počasí vyšlo 
nádherné,“ svěřila se Martina, která 
už v této kategorii dvakrát zvítězila 
v dřívějších ročnících. „Jezdila jsem s 
maminkou, loni se ale rodilo, tak letos 
hlídá,“ potvrdila s úsměvem.

Disciplíny prý byly super. „A velmi 
se nám líbila ta zinscenovaná neho-
da! Tím, že to bylo něco jinýho, to byla 
perfektní.“ 

V absolutním pořadí skončily dva-
nácté. Čekaly, že budou v ženách 
nejlepší? „Ne, podle výsledků to vypa-
dalo hůř,“ tvrdí. 

Krásné jarní slunečné počasí a nád-
herné vysočinské scenerie. Tak cha-
rakterizovala trať většina účastníků. 
A to i přesto, že jeden ze soutěžících 
měl nehodu. Jeho vozu zkřížila cestu 
srna. Na konci závodu mu byla udě-
lena zvláštní cena Smolař soutěže. 

Soutěžící čekalo 73 kilometrů po 
okreskách, tentokrát na pomezí hav-
líčkobrodského a žďárského okresu, 
devět kontrol s plněním úkolů a taj-
né kontroly. 

Co byste udělali, kdybyste doje-
li k dopravní nehodě? To byl jeden 
z úkolů, který si soutěžící nejvíce 
pochvalovali. I když to třeba nevě-

Jubilejní 20. ročník akce Řidič Vysočiny

 1. David Krčál, Žďár nad Sázavou - Veronika Štouračová, Žďár nad Sázavou
 2. Lukáš Havlík, Sněžné - Tomáš Mokrý, Nové Veselí
 3. Petr Boháček, Jihlava - Antonín Noha, Velhartice
 4. Ondřej Lukáč, Kozlov - Lukáš Komárek, Kozlov

 5. Radek Čeněk, Žďár nad Sázavou - Lukáš Lavický 
 6. Lukáš Milfajt, Jihlava - Veronika Pohanová, Pelhřimov

 7. Rostislav Koch, Kamenička - Olga Gažiová, Luka nad Jihlavou
 8. Vladimír Roupec, Telč - Marie Kalendová, Moravské Budějovice

 9. Robert Žák, Jihlava - Jindřich Dostál, Jihlava
 10. Aleš Musil, Třebíč - Kateřina Veselá, Hrotovice

Výsledky

Řekli
 Letošní ročník se nadmíru vydařil. 

Přálo nám počasí a přihlásilo se i hodně 
posádek. 

Jsem ale hlavně ráda, že spolupráce s 
policejní školou vydržela celých dvacet 
let a časem se rozšířila i na Besip, Měst-
skou policii i Českou policii a letos se k 
nám přidala i Celní správa. 

Nejdůležitější ale je, že soutěž baví 
motoristy, pro které je určena.

Eva Krpálková
ředitelka Jihlavských listů

 Jsem velmi nadšen. Z hlediska pre-
vence má soutěž velký význam. 

Ve spolupráci s Jihlavskými listy bude-
me v soutěži pokračovat, už jsme se tak 
s paní ředitelkou Krpálkovou domluvili. 

Letos jsme dokončili 20 let nějaké 
činnosti, a nyní se budeme zamýšlet, jak 
soutěž inovovat. 

Plk. Mgr. Bc. Martin Souček 
Ředitel Útvaru policejního 

vzdělávání a služební přípravy

TI NEJLEPŠÍ. Na stupních vítězů zleva: druzí Tomáš Mokrý a Lukáš Havlík, první David Krčál a Veronika Štouračová a 
třetí Antonín Noha a Petr Boháček. Po stranách stojí ředitelé soutěže: Martin Souček a Eva Krpálková. 

JÍZDA ZRUČNOSTI se jela v Polné. 

NEJLEPŠÍ DÁMSKÁ POSÁDKA : navigátorka Jana Gajdošíková a Dlouholetá 
účastnice závodu Martina Šalbabová z Třebíče.    Foto na stránce: Petr Klukan

Vůz BMW Z4 vzbuzoval od počátku obdiv. Soutěžili v něm Marek Pouzar z Kněžic 
a Lukáš Pokorný z Třebíče. Jak závod v cíli zhodnotili?  „Kufr ovali jsme, ale za to 
pořadatel nemůže,“ rozesmáli se oba. „Hned na začátku jsme se nevydali po hlavní 
a asi 20 minut tápali. Měli jsme číslo 20, a pak jsme na každé kontrole čekali, a zača-
lo se to nabalovat. Soutěž nás ale jinak bavila, bylo to super, pohořeli jsme hodně na 
obou zdravovědách. Jen ten jeden nezpevněný hrozný úsek cesty. Jel jsem s maximální 
něhou, vůbec jsme neškrtli, ale bylo to hodně nepříjemný. Buď spálím spojku, nebo jedu 
na jedničku. Pokud mají startovat všechna auta od veteránů, přes teréňáky až po auta 
sportovní, tak tam takový úsek nemá co dělat,“ shodli se. 

děli, a ztratili body, tady se to nau-
čili, což je důležitější, než prvenství 
v soutěži. 

Také poslední disciplína – prv-
ní pomoc – dala závodníkům nejví-
ce. Kašírovaná otevřená zlomenina 
nohy s tryskající krví ukázala, kdo a 
jak rychle dokáže reagovat. 

Cíl soutěže byl umístěn v nově 
vybudovaném rozlehlém areálu 
Hasičského záchranného sboru na 
Kosovské ulici v Jihlavě. 

Dvacátý ročník je za námi. Jak již 
dříve potvrdil Martin Souček, ředitel 
Vzdělávacího zařízení Praha, jak se 
dnes „policejní škola“ v Jihlavě nazý-
vá, se soutěží počítá i do budoucna. 
Jedná se totiž o ojedinělou preven-
tivní motoristickou akci, které pří-
zvisko „tradiční“ náleží plným prá-
vem.

Více foto ve fotogalerii 
na www.jihlavske-listy.cz


