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Mezi motoristy oblíbená 
soutěž Řidič Vysočiny se blíží. 
O aktuálním 22. ročníku JL 
hovořily s  Martinem Součkem, 
ředitelem Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy.

Jaký bude letošní Řidič Vysočiny?
Hodnotit předem samozřejmě nel-

ze, nicméně s ohledem na to, že se jed-
ná o již 22. ročník, předpokládám, že 
bude, jako již tradičně, úspěšný. Naše 
soutěž je realizována především jako 
preventivní aktivita, směřovaná k širo-
ké motoristické veřejnosti, s cílem při-
pomenout základní pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a zása-
dy bezpečného ovládání motorového 
vozidla v silničním provozu.

Co na účastníky čeká nového? 
Potažmo, na co se mohou těšit?

To, čím se snažíme každý ročník 
odlišit od těch předchozích, je zejmé-
na lokalita, do které je trasa soutěže 
vytyčena. Jedním ze smyslů akce je 
totiž i poznávání krás a nejrůznějších 
zákoutí Vysočiny. Vězte, že nalézt po 
uplynulých 21 ročnících trasu, kde se v 
minulosti ještě „nejelo“, je úkol neleh-
ký. Začátek letošního ročníku bude 
situován do kláštera premonstrátů v 
Želivě, a pro účastníky s malými moto-
cykly na letiště v Částkovicích u Nové 
Cerekve.

Minulý ročník se prezentoval zcela 
novou kategorií... 

Soutěže se mohli zúčastnit řidiči 
motocyklů nad 125 cm3 a výše. Tato 

kategorie zůstává i pro letošní ročník, 
a navíc jsme přizvali k účasti i řidiče 
malých motocyklů s automatickou 
nebo mechanickou převodovkou, s 
obsahem motoru od 50 cm3 do 125 
cm3, pro které bude vypsána zvláštní 
kategorie.

Každý ročník se snažíte přinést 
rovněž nějakou inovaci či novinku. 
Jakou chystáte letos? 

 Tu letošní bych si přirozeně raději 
nechal pro sebe.

Co pro vás soutěž znamená?
Osobně tuto akci vnímám jako pří-

ležitost k jistému vybočení ze stan-
dardních činností, které jsou větši-
nou směřovány dovnitř policie, tedy 
vzdělávání policistů. Soutěž je naopak 
zaměřená směrem k veřejnosti, což je 
pro mne vítaná změna.

Co byste účastníkům pro letošní 
rok doporučil?

Všem účastníkům bych doporu-
čil, aby soutěž vnímali primárně jako 
dopravně preventivní akci, sloužící k 
ověření a případnému rozšíření jejich 
znalostí a dovedností v ovládání vozi-
dla, a uvědomění si rizik v silničním 
provozu, doplněnou o dobrý pocit z 
příjemně stráveného dne.   -kra-
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