Začněme spolu aneb kolama dolů
MĚLNICKO - Za rok 2017 zemřelo na českých silnicích 60 řidičů motocyklů a 3 jejich spolujezdci.
Pojďme v letošním roce společně toto číslo snížit pod známým heslem motorkářů "kolama dolů".
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro
zdokonalovací výcvik řidičů AČR, přichází se společnou preventivní aktivitou zaměřenou na
bezpečnost řidičů motocyklů.
Cílem projektu je oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a
zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské
sezóny. Přičemž primárně jde o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři
a zároveň o osvětu všech účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských
dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti.
Projekt odstartuje 22. dubna 2018 na polygonu ve Vysokém Mýtě. Do realizace samotného
projektu se zapojí všechna výcviková centra v České republice, která se zabývají výukou
bezpečné jízdy.
Průběh jednotlivých akcí projektu bude předem prezentován na webových stránkách a sociálních
profilech Policie ČR. Výjezd motorkářů proběhne 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. V rámci areálu výcvikového centra proběhnou ukázky bezpečné jízdy i
aktivní trénink bezpečné jízdy pro jednotlivce. Součástí programu bude i prezentace všech
možností polygonu tak, aby si sami motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si chtějí vyzkoušet a ke
kurzům bezpečné jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy obdrží před začátkem
jízdy reflexní šle, které přispívají ke zvýšení viditelnosti v silničním provozu.
Společných jízd pod heslem „Začněme spolu aneb kolama dolů“ se aktivně zúčastní i představitelé
vedení Policie ČR, včetně ředitele služby dopravní policie plk. Ing. Tomáš Lercha, který k realizaci
projektu dodává. „Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen s určitou nedočkavostí motorkářů
konečně vyjet. Tímto projektem chceme podpořit bezpečnost a pravidelné zdokonalování
řidičských dovedností řidičů motocyklů po zimní přestávce, kdy nezvládnutí stroje bývá častou
příčinou dopravních nehod.“
To potvrzuje i JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D, předseda Asociace center a zároveň prezident Autoklubu
ČR, který sám v minulosti jezdil závody na motocyklu. “Jsme potěšeni, že můžeme přispět ke
zvýšení bezpečnosti nejzranitelnější skupiny v silničním provozu a doplnit tak každodenní
mravenčí práci policie. Každému motorkáři se jistě rozšíří obzory a do budoucna, tak přispěje ke
své vlastní bezpečnosti, protože metoda pokus – omyl na silnici často nemá šťastný konec.“

datum jízdy

místo srazu

polygon

22. dubna 2018

ul. Pražská, Pardubice
50.0212683N, 15.7506742E

AUTODROM Vysoké Mýto

29. dubna 2018

Národní památník Hrabyně
49.8854069N, 18.0523100E

LIBROS Ostrava

5. května 2018

parkoviště Deštné v Orlických horách
50.3006894N, 16.3601286E

S-DRIVE Hradec Králové

8. května 2018

parkoviště Tesco, Třinec
49.6734764N, 18.6616886E

STEEL RING Třinec

12. května 2018

Děčín – Maxičky
50.8070117N, 14.1832386E

AUTODROM Most

19. května 2018

letiště Komárovice
49.3397458N, 15.6740100E

A. MUSIL Jihlava - Hosov

26. května 2018

parkoviště Katastrálního úřadu v Mělníku
AUTODROM Sosnová u ČL
50.3502639N, 14.4904464E

16. června 2018

parkoviště Globus, Brno - Ivanovice
49.2618864N, 16.5774275E

AUTOMOTODROM Brno

17. června 2018

parkoviště kovohutě Mníšek pod Brdy
49.8723547N, 14.2713797E

MAX CARS+ Příbram

Na jednotlivé jízdy se budou účastníci hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách
Policie ČR. Počet účastníků na jednu jízdu je z kapacitních důvodů limitován na maximální počet
200 účastníků. Sraz na všechny společné 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: Kola-2018 a hesla: Kola-2018.
PŘIHLÁŠENÍ NA SPOLEČNOU JÍZDU

