
Začněme spolu aneb kolama dolů 2019
Za rok 2018 zemřelo na českých silnicích 86 řidičů motocyklů a 2 jejich spolujezdci což je výrazný 
nárůst smrtelných následků oproti roku 2017. Pojďme v letošním roce společně zastavit tento trend
a napomoci snížit toto číslo pod známým heslem motorkářů "kolama dolů".  

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro 
zdokonalovací výcvik řidičů AČR, pořádá 2. ročník společného preventivního projektu zaměřeného
na bezpečnost řidičů motocyklů, prezentaci nových bezpečnostních prvků motorkářům a 
zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské 
sezóny.

V rámci společného projektu proběhne stejně jako v loňském roce 9 společných jízd s následnou 
bezplatnou ukázkou výcviku na polygonu. Přestože limit účastníků na jednu vyjížďku je stanoven 
na 250 motorkářů, předpokládáme, že samotných akcí na polygonech se zúčastní více zájemců a 
bude překonána loňská celková návštěvnost, která se zastavila na čísle 3500 příznivců motorek.

První společná vyjížďka bude startovat přímo od srdce národa českého hory Říp již 20 
dubna 2019. Do realizace samotného projektu se zapojují všechna centra bezpečné jízdy v České
republice.

Termíny vyjížděk, místo srazu a cílový polygon:

datum jízdy místo srazu polygon

20. dubna 2019
obec Rovné, pod horou Říp
GPS 50.3967406N, 14.2935708E

POLYGON Most

28. dubna 2019
AUTODROM Vysoké Mýto
GPS 49.9406247N, 16.1677117E

AUTODROM Vysoké Mýto

28. dubna 2019
obec Hrabyně, památník II. světové války
GPS 49.8856136N, 18.0519103E

LIBROS Ostrava

8. května 2019
Liberec, parkoviště HC Arena, ul. Máchova
GPS 50.7513628N, 15.0501858E

AUTODROM Sosnová u ČL

11. května 2019
parkoviště u hlavního vstupu AMD Brno
GPS 49.1995381N, 16.4455703E

AUTOMOTODROM Brno

12. května 2019
Mníšek pod Brdy, parkoviště kovohutě
GPS 49.8719033N, 14.2710928E

MAX CARS+ Příbram

18. května 2019
Žďár nad Sázavou, u zimního stadiónu
GPS 49.5699558N, 15.9418514E

A. MUSIL Jihlava - Hosov

25. května 2019
Vrch Zvičina, parkoviště
GPS 50.4544569N, 15.6956556E

DRIVING CZ Hradec Králové

26. května 2019
obec Dobrá, plocha u nádraží
GPS 49.6704669N, 18.4186797E

STEEL RING Třinec

Výjezd motorkářů proběhne vždy organizovaně z předem určeného místa za doprovodu 
dopravních policistů na motocyklech. Společná jízda se uskuteční na stanovené trase v rozsahu 
cca 80 až 90 km.  Po dojetí do výcvikového centra se účastníci jízdy zapojí do připraveného 
programu. Společných jízd se jako v roce předešlém zúčastní i představitelé vedení Policie ČR, 
včetně ředitele služby dopravní policie brig. gen. Ing. Tomáš Lercha, který první ročník tohoto 
projektu hodnotí jako zdařilý a k druhému ročníku dodává:„Jsem potěšen z  pozitivního ohlasu na 
loňský ročník projektu a věřím, že ani letošní rok nebude pro vyznavače jedné stopy zklamáním. 
Jako aktivní motorkář vnímám zdokonalování řidičů motocyklů jako skvělou formu osvojování si 
základů bezpečné jízdy a  procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném 
prostoru polygonu“.



Pokračování projektu vítá také JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D, předseda Asociace center, zároveň 
prezident Autoklubu ČR a člen představenstva Mezinárodní motocyklové federace FIM. „Vloni mě 
moc potěšil velký zájem, věřím, že i letos budou vyjížďky plně obsazeny. Naším společným cílem 
je zvýšit bezpečnost řidičů motocyklů. Naučit se zvládnout krizové momenty, které mohou v 
silničním provozu nastat, s radou instruktorů a dopravních policistů na polygonu, je určitě velmi 
přínosnou zkušeností. Pro zvýšení atraktivity jsme na některé akce zajistili účast našich 
současných nebo bývalých motocyklových závodníků, pro zájemce budou k dispozici na případné 
dotazy a diskuzi. Jsme rádi, že projektem můžeme přispět ke každodenní preventivní činnosti 
dopravní policie. Odvádí skvělou práci,“ říká Jan Šťovíček.

Na jednotlivé jízdy se mohou účastníci hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách 
Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu je z kapacitních důvodů limitován na maximální počet 
250 účastníků. Sraz na všechny jízdy bude na předem určeném místě vždy od 9:00 hodin tak, 
abychom vyjeli v 10:00 hodin. Příjezd na polygon je plánován na 12:00 hodin, kde budou mít dveře
otevřené i ostatní motorkáři, kteří se společné jízdy nemohli zúčastnit.

Pro vyplnění přihlašovacího formuláře je nutné se přihlásit prostřednictvím uživatelského
jména: Kola2019 a hesla: Kola2019.

PŘIHLÁŠENÍ NA SPOLEČNOU JÍZDU

pplk. Ing. David Suchan
28. 2. 2019

• Facebook - events @policiecz   
• Fotoalbum loňského ročníku   

https://www.resortmv.cz/pcr/rsdp/kolamadolu/Lists/Formular/NewForm.aspx
https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/1900059660044770
https://www.facebook.com/events/2178909532175224/
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