
Den na Karlštejně… Koňmo na hrad! 
Akce se pomalu blíží, a tak Vám posíláme pokyny k jízdě.   

Startujeme 14.9.2019 z areálu Unitesta spol. s r. o. na adrese Toužimská 778/B1 v 
Letňanech. Prezence a registrace začíná v 9:00, do 9:30 buďte, prosím, na místě, vyjíždíme v 
10:00. Buďte, prosím, na místě včas. Je hloupé nás někde nahánět a program je naplánovaný, 
sice s rezervami, ale nemůžeme se zdržet hned na začátku. V případě nesnází kontaktujte Věru 
Musilovou, tedy mě, na tel.: 773 513 838.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachystali jsme pro vás jízdu na trase Letňany – Karlštejn – Chýně – Lány – Libušín 
– Okoř. Dostaneme se i do míst, kam běžně s autem nesmíte. Vyjedeme v podstatě koňmo na 
hrad! No, vlastně hrady. Předpokládanou trasu naleznete zde: 



 

Registrační poplatek 1 000,- Kč za vůz je uhrazen. Za každou další osobu ve voze je 
poplatek 500,- Kč, pokud nevezete úplně malé děti, které mají vstupy zdarma a nebudou jíst 
menu v restauraci. V ceně je zahrnutá prohlídka hradu Karlštejn, parkovné, průjezd obcí, a 
obědové menu v Pivovarském dvoře Chýně. Doplatek za spolujezdce budeme vybírat na místě 
při prezenci. 

Předpověď počasí zatím vypadá slibně! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 

9:00 – začíná registrace a prezence v Letňanech. 

9:30 – buďte, prosím, na místě startu. 

10:00 – start. 

11:00 – průjezd obcí Karlštejn až k hradu, parkování pod hradbami. 

12:00 – prohlídka Soukromé a reprezentační prostory Karla IV. 

13:00 – odjezd z Karlštejna přes Mořinu, lom Velkou Ameriku a Svatého Jana pod Skalou. 

14:00 – oběd v Pivovarském dvoře Chýně. 

15:00 – odjezd na trasu přes Lány, Libušín a Lidice… 

16:30 – zakončení na Okoři a focení pod hradem. 

 

POKYNY PRO JÍZDU V KOLONĚ: 

Samozřejmě, jízdu si chceme co nejvíce užít, ale právě proto vás prosíme o dodržování 
bezpečnostních pokynů ze strany zaměstnanců Unitesta a motorkářského doprovodu Harley 
Owners Group Praha (vestičky) a Městské policie Karlštejn, a to hlavně v obci Karlštejn, kterou 
budeme projíždět rychlostí 20 km/h. Zbytek trasy bude korigován motorkářským doprovodem. 
Vyjížďku můžete kdykoliv opustit. Chování při jízdě v takové skupině vám objasní před startem 
kluci s Harleyi, kteří nás povedou celou trasou a postarají se o to, aby vše proběhlo hladce. 

Jízda v koloně je v zásadě jednoduchá, stačí dodržovat tato jednoduchá pravidla: 

- Dbejte pokynů „vestiček“ na Harleyích, Městské policie Karlštejn (a jakékoliv policie) 

a zaměstnanců UNITESTA. 

- Pokud se cítíte jako nezkušený řidič a jste z jízdy v koloně trochu nervózní, řaďte se 

spíše na její začátek. 

- Přijeďte s plnou nádrž, ať se nezdržujeme tankováním. Najedeme kolem 140 km.  

- Prostudujte si přiloženou mapu, ať máte přehled o tom, kam kolona jede, pro případ, že 

by se roztrhala. Přiloženou trasu můžete jednoduše nahrát do aplikace Mapy.cz ve 

Vašem mobilním telefonu. 

- Používejte blinkry. Nezapomínejte na ostatní účastníky za Vámi, předejte jim jasnou 

informaci, kam se jede. Vedoucí motorkáři budou pravděpodobně upozorňovat na 

odbočování také ukazováním rukou.  



- „Vestičkám“ usnadněte práci, to znamená, pokud Vás budou předjíždět, uvolněte jim 

co nejvíce místa, tedy zajeďte k pravému kraji. Budou se takto vracet na svoje pozice 

po tom, co nám uzavřeli křižovatku nebo kruhový objezd.  

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost, ale zároveň se snažte nenechávat tolik místa, aby 

kolonu narušili ostatní řidiči. To ale samozřejmě neznamená, že cizího předjíždějícího 

budete ohrožovat nevpuštěním do kolony.  

- V koloně se nepředjíždějte, jedeme se kochat, ne závodit. 

- Dodržujte rychlost udávanou tempem skupiny. Tempo udává nejpomalejší, což není 

jeho ostuda. Na machrování tu nebude prostor.  

- V pěší zóně městyse Karlštejn, kam běžně auta nesmí, nepřekračujte rychlost 20 km/h. 

- Sledujte jízdu dostatečně dopředu, ať můžete reagovat včas. To v podstatě znamená 

nezírat jen tupě na kufr auta před Vámi.  

- Při rozjíždění na semaforech se snažte rozjíždět plynule s ostatními tak, aby z kolony 

projelo co nejvíce aut. I děti na motokárových závodech zvládnou odstartovat všechny 

najednou, místo aby se kutálely za semafor jako při dopravní špičce v Praze.  

- Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu zastavit, pusťte všechny čtyři blinkry a 

zastavte u krajnice nebo kde to bude možné. Pokud někdo takto zastaví před Vám, 

zastavte s ním, nepředjíždějte ho. Buďte k sobě slušní a snažte si pomoci.  

- Při jízdě městy je dovoleno dělat rámus. Točit motor nebo troubit. Jen poutejte 

pozornost, od toho spanilá jízda je.  

- Všichni jedou na vlastní nebezpečí a společnost UNITESTA nenese žádnou 

zodpovědnost za případné nehody. Předpokládá se také, že Vaše vozy jsou řádně 

pojištěné.  

 

PARTNEŘI: 

  

 

 



S pozdravem, 

 

Mgr. Věra Musilová 

Obchodní referent 

Tel.:    +420 283 870 412 

Mobil: +420 773 513 838 

vera.musilova@unitesta.com  

UNITESTA, spol. s r.o. 

 

 


