
Začněme spolu aneb kolama dolů 2021 
 
MĚLNICKO -První společná vyjížďka bude startovat již 17. dubna 2021 ve Žďáru nad 
Sázavou.  

V nelehké době různých opatření a vzhledem k nezdaru konání akce v loňském roce 2020, 
kdy jsme nemohli tento projekt realizovat z důvodu pandemie, která bohužel přetrvává, se nám 
snad podaří uskutečnit letošní ročník 2021. Také snad díky realizovaným projektům v rámci 
bezpečnosti na pozemních komunikacích se podaří snížit i smrtelné následky motorkářů oproti 
jiným rokům. Pojďme i v letošním roce trochu potrénovat, přiučit se třeba něčemu novému 
abychom se z našich cest vraceli vždy šťastní a v pořádku. Tedy začněme spolu aneb kolama 
dolů. 
 
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR s Asociací center pro 
zdokonalovací výcvik řidičů AČR, pořádá již 3. ročník tohoto preventivního projektu 
zaměřeného na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny. 
 
V rámci projektu proběhne 10 společných jízd s následnou bezplatnou ukázkou výcviku na 
daném polygonu. Přestože limit účastníků na jednu vyjížďku je stanoven na 250 motorkářů, 
předpokládáme, že samotných akcí na polygonech se zúčastní více zájemců. 
 
První společná vyjížďka bude startovat již 17. dubna 2021. Do realizace samotného projektu 
se zapojují všechna centra bezpečné jízdy v České republice. Samozřejmě budeme ctít v tu 
dobu vyhlášená omezení a opatření platná na území České republiky, proto sledujte tento 
WEB ohledně aktuálních informací, případně bude opět nuceni jednotlivé akce nebo celý 
projekt pro tento rok zrušit. 
 
Termíny vyjížděk, místo srazu a cílový polygon: 
 

Datum jízdy místo srazu polygon 

17. dubna 

2021 

Žďár nad Sázavou plocha u zimního stadiónu 

49.5698919N, 15.9418664E 

Polygon Jihlava 

17. dubna 

2021 

parkoviště fa. Secheza v Lovosicích 

50.5096986N, 14.0762758E 

Polygon Most 

24. dubna 

2021 

centrální parkoviště obec Bedřichov 

50.7944967N, 15.1418344E 

Polygon Sosnová 

2. května 2021 autodrom Vysoké Mýto 

49.9390106N, 16.1690942E 

Autodrom Vysoké Mýto 

16. května 

2021 

Jinolické rybníky parkoviště na hrázi 

50.4734869N, 15.3099914E 

Polygon Hradec Králové S-

Drive 



22. května 

2021 

parkoviště před hl. vchodem Brněnského 

Autodromem 

49.1995628N, 16.4456144E 

Polygon Brno Autodrom 

22. května 

2021 

Hradec nad Moravicí u Červeného zámku 

49.8655433N, 17.8770136E 

Polygon Ostrava Libros 

30. května 

2021 

prodejna MotoZem obec Dobrá 

49.6736908N, 18.4164525E 

Polygon Třinec Steel Ring 

12. června 

2021 

parkoviště restaurace Sycherák, Borek 

49.6349031N, 12.7561256E 

Polygon letiště Líně 

20. června 

2021  

Milínská 30, Příbram 

49.6772781N, 14.0063869E 

Polygon Příbram 

 

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 

Policie ČR. Uplynulé ročníky byly hodnoceny jako zdařilé a jsme potěšeni z Vašeho 

pozitivního ohlasu. Věříme, že i letošní ročník bude pro Vás obohacením a klimatické 

podmínky budou pro nás v jedné stopě příznivé. Zdokonalování řidičů motocyklů je skvělou 

formu osvojování si základů bezpečné jízdy a  procvičení si ovládání motocyklu v krizových 

situacích v uzavřeném prostoru polygonu. 

 

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: Kola2021 a hesla: Heslo2021 
 

- PŘIHLÁŠENÍ NA SPOLEČNOU JÍZDU - 

 

https://www.resortmv.cz/pcr/rsdp/kolamadolu/Lists/Formular/NewForm.aspx

