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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

Pořadí závodu ovládly posádky 
ze Žďárska. Prvními se stali David 
Krčál a Veronika Štouračová ze Žďá-
ru, kteří jeli s vozem Škoda Rapid.

„Jeli jsme druhý ročník, loni jsme 
skončili devatenáctí. Teď jsme se chtěli 
umístit do první desítky, takže se nám 
to podařilo,“ řekli. Podle nich byla 
nejtěžší disciplínou „dopravní neho-
da“. „Tam jsem zjistil, že řidiči nejsou 
informovaní, jak co použít,“ vysvětluje 
pětadvacetiletý David. Doporučoval 
by i víc otázek o zdravovědě v auto-
školách, aby se lidi naučili, co mají 
jak používat, když se něco stane.

Druzí v pořadí skončili Lukáš 
Havlík a Tomáš Mokrý ze Žďárska 
jedoucí v Trabantu 601. „Soutěž byla 
perfektní, byly nádherné trasy,“ tvrdí 
Lukáš Havlík. Druhé místo získali, 
i když jeli trabantem! „Je vidět, že to 
není o autě,“ dodává navigátor Tomáš. 
„Disciplíny mi nepřišly nijak obtížné. 
Jen jsem měl obavy z té dopravní neho-
dy a na konci ze zdravovědy, ale nako-
nec všechno proběhlo perfektně,“ oko-
mentoval závod Havlík.

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. Autu křížila cestu srna. 

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

Trať vedla půvabnými, až zapome-
nutými silničkami, a když se náhle 
odbočilo z hlavní na malou silničku, 
která vedla přes místní zemědělské 
družstvo, mohl mít leckterý závod-

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

Řekli

Výsledky

 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

DISCIPLÍNA zdravovědy patřila asi k nejnáročnějším, ale také k nejpotřebněj-
ším.  Foto na stránce: Petr Klukan

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. 

ník pocit, že kufruje. Silnička jej však 
dovedla do Dolního Jablonného, 
s rok starou, překrásnou dřevěnou 
stavbou kaple. 

Co byste udělali, kdybyste doje-
li k dopravní nehodě? To byl jeden 
z úkolů, který si soutěžící nejvíce 
pochvalovali. I když to třeba nevě-
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, ředi-
tel Vzdělávacího zařízení Praha, 
s Jihlavou se počítá, a se soutěží do 
budoucna také. Jedná se totiž o oje-
dinělou preventivní motoristickou 
akci, které přízvisko „tradiční“ náleží 
plným právem.JÍZDA ZRUČNOSTI se jela v Polné. 

NA TRA Ť vyrazilo i několik Trabantů 601. Že se dá výborně umístit i s takovým 
vozem, všem ukázal například Lukáš Havlík s Tomášem Mokrým, kteří skončili 
na výborném druhém místě. I když disciplína „zaparkování“ dala řidičům v au-
tech bez posilovače pořádně zabrat.  


