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Úvodem: 
Sdružení CzechBikers, které bylo zaregistrováno 10. 4. 2009 jakožto oficiální spolek má ve 
své podstatě mnohem delší tradici. Vznik seskupení se datuje na rok 2002, kdy začala ve 
Zlínském kraji působit skupina motocyklových nadšenců v čele s nynějším předsedou 
Jaromírem Manďákem. Hlavní myšlenky, které toto seskupení provází a dodnes patří mezi 
styčné body a pravidla chování člena jsou:  
 

- Šířit motocyklový životní styl, především férové chování na silnicích a vzájemnou úctu 
- Vést své členy k dodržování zásad sportovní morálky 
- Vytvářet podmínky pro rozšiřování motocyklového sportu mezi členy i veřejnost 
- Organizovat dobročinné akce, dětské dny, propagace bezpečné jízdy 
- Vytvářet podmínky pro organizování sportovní činnosti v oblasti motocyklového sportu 

 
Osvětu v oblasti bezpečné jízdy, ohleduplnosti a správné chápání dopravních předpisů 
propaguje klub již od svého samotného vzniku. Vznik sdružení bylo tedy nezbytné řešení 
narůstající popularity akcí, které klub organizoval. V současné době je CzechBikers jediným 
plně fungujícím sdružením v motocyklovém odvětví ve Zlínském kraji a akce které nyní 
organizuje, patří k velmi oblíbeným a navštěvovaným. 
 
 
Podpora motocyklového sportu: 
CzechBikers se již řadu let aktivně zapojuje do podpory výchovy malých závodníků a to 
konkrétně organizací závodů na minibiku. V letech 2009 a 2010 pořádal Hobby pohár 
České republiky v Lipníku nad Bečvou, kde se aktivně zapojil i klubový závodní tým. Do 
dnešní doby se snaží podporovat tuto líheň talentů a nabádat k bezpečnosti jak na 
závodním okruhu, tak i mimo něj.  
 
Organizací jízd na okruzích pro malé děti však činnost v tomto segmentu nekončí, 
každoročně se spolek zapojuje do akce, která pomáhá již vyzrálým motorářům vyzkoušet 

si své jezdecké umění na velkých okruzích jak 
v České republice, tak i v zahraničí. Jízda na okruhu 
k těmto účelům určeným totiž nesvádí následně 
jezdce k rychlé jízdě na běžných komunikacích, ale 
naopak dovolí motorkáři vyzkoušet limity své i jeho 
motocyklu na uzavřené a bezpečné trati. Následně 
tito účastníci provozu již nemají tendence k rychlé 
jízdě a často v jízdách na okruzích pokračují a 
neriskují v běžném provozu. 
 

 
 
Osvěta v oblastech bezpečnosti: 
Jsme svědky zpráv o tragických nehodách, nebo těžkých zraněních 
řidičů a spolujezdců motocyklů. Je všeobecný trend nárůstu 
jednostopých vozidel v České republice a tak se tzv. černých víkendů 
v budoucnu nevyhneme. Je však v našich silách ukázat začínajícím i 
zkušeným motocyklistům, jak důležitá je pasivní ochrana, dobrý 
technický stav motocyklu a psychická pohoda a soustředěnost při 
jízdě.  
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Osvětu v oblasti technického stavu započal CzechBikers pravidelnou rubrikou na rádiu 
RockMax, kde se jeden z členů (mechanik motocyklového servisu) snaží radit jak udržet 
motocykl v co nejlepším technickém stavu. Ve spolupráci s Městem Otrokovice, Policií ČR, 
Českým červeným křížem a Besipem spolupracujeme na preventivních prezentacích 
zaměřených právě na nehodovost, způsoby jízdy a i následnou první pomoc a simulace 
jízdy v opilosti. 
 
Činnosti klubu v posledních 3 letech: 
To že je seznam aktivit pořádaných CzechBikers opravdu bohátý ukazuje tabulkový 
přehled akcí, na kterých se klub podílel buď organizačně, nebo jako účastník. 

 
 
Rok 2011 
 
Datum  Název akce  Místo konání 

9. 4.  Restart 2011  Zlín 

23. 4.   Hobby pohár ČR  Pardubice 

7. 5.  6. Motokrosový den  Žlutavy 

11. 5.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

14. 5.  Hobby pohár ČR  Česká Kamenice 

14‐15. 5.  300 zatáček Gustava Havla  Hořice 

17. 5.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

20. 5.  Freedom party  Rožnov pod Radhoštěm 

20‐22. 5.  7. slet Začínáme, končit  Staré Splavy 

24. 5.  Honda day  Brno 

27. 5.  EXtreme moto show   Slušovice 

28. 5.  MidnightRide  Zlín 

14. 6.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

18. 6.  Hobby pohár ČR  Pardubice 

23. 6.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

25. 6.  Vančica  Kašava u Zlína 

2. 7.  MidnightRide I.  Zlín 

10. 7.  WSBK Brno  Brno 

14. 7.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

16. 7.  Výlet motorkářů na Baťově kanálu  Spytihněv 

22. 7.  Iron moto weekend  Suchá Loz 

23. 7.  V.I.P. desetiboj Otrokovice  Otrokovice 

27. 7.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

29‐31. 7.  CzechBikers weekend 2011  Nové Mlýny 

5. 8.  Motosraz Topolná 2011  Topolná 

12‐14. 8.  Moto GP Brno  Brno 

24. 8.  Jízdy na Masarykově okruhu  Brno 

27. 8.  Hobby pohár ČR  Pardubice 

3‐4. 9.  Kyjovský okruh  Kyjov 

10. 9.  MidnightRide II.  Zlín 

17. 9.  Hobby pohár ČR  Česká Kamenice 

8. 10.  ShutDown  Zlín 

 
Rok 2013 
 
Datum  Název akce  Místo konání  Popis 

7‐10. 3.  Motosalon 2013  Praha Letňany  výstava 

7‐10. 3.  Motocykl 2013  Praha Holešovice  výstava 

6. 4.  Restart 2013  Otrokovice  zahájení sezóny 

7. 4.  Moto Show Jaro  Brno okruh  pokus o rekord 

4‐5. 5.  X. Slovácký okruh  Uh. Hradiště  závody 

18‐19. 5. 
300 zatáček Gustava 
Havla  Hořice  závody 

24‐26.5.  Euro Bike Fest 2013  ATC Merkur  sraz 

24‐25.5.  Freedomparty  Rožnov p. R.  sraz 

8. 6.  MidnightRide I.  Zlín  vyjížďka 

22.6.  Vančica  Kašava u Zlína  závod 

22.6.  CzechBikers na vodě  Otrokovice  plavba lodí 

19‐21.7.  Iron moto weekend  Suchá Loz  sraz 

2‐4.8.  Motosraz Topolná  Topolná  sraz 

23‐25. 8.  Moto GP Brno  Brno  závod 

6. 9.  MidnightRide I.  Zlín  vyjížďka 

12. 10.  ShutDown  Zlín  zakončení sezóny

 
 
Rok 2012 
 
Datum  Název akce  Místo konání  Popis 

7‐11. 3.  Motosalon 2012  Brno  výstava 

8‐11. 3.  Motocykl 2012  Praha  výstava 

7. 4.  Restart 2012  Zlín  zahájení sezóny 

15. 4.  Moto Show Jaro  Brno okruh  pokus o rekord 

5‐6. 5.  X. Slovácký okruh  Uh. Hradiště  závody 

8. 5.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

19‐20. 5.  300 zatáček Gustava Havla  Hořice  závody 

19. 5.  Vltava OPEN  České Vrbné  festival 

19. 5.  EXtreme moto show   Slušovice  streetfighter day 

21. 5.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

9. 6.  MidnightRide  Zlín  vyjížďka 

14. 6.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

28. 6.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

30. 6.  Vančica  Kašava u Zlína  závod 

10. 7.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

14. 7.  V.I.P. desetiboj Otrokovice  Otrokovice  sportovní akce 

21.‐22. 7.  WSBK Brno  Brno  závod 

25. 7.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

3‐5. 8.  Motosraz Topolná  Topolná  sraz 

11‐12.8.  CzechBikers Minibike CUP  Napajedla Pahrbek  závod 

11‐12.8.  CzechBikers Fest vol. 1  Napajedla Pahrbek  sraz ‐ 10. výročí klubu 

15. 8.  Jízdy na okruhu s Auto Sigi  Brno  volné jízdy 

22.‐24. 8.  Moto GP Brno  Brno  závod 

14.‐16. 9.  CB Weekend Nové Mlýny  Zlín  výlet 

6. 10.  ShutDown  Zlín  zakončení sezóny 

 
 
   účast klubu       

   CzechBikers pořadatel     

 
 
 
Plánované akce na rok 2014 
 
Datum  Název akce  Místo konání  Popis 

14. 2.  Daruj krev s CzechBikers I.  Zlín + celá ČR  darování krve 

6‐9. 3.  Motosalon 2014  Brno  výstava 

19. 4.  Restart 2014  Otrokovice  zahájení sezóny 

19. 4.  CzechBikers Moto party  Zlín  afterparty 

17‐18. 5.  300 zatáček Gustava Havla  Hořice  závody 

23. 5.  Daruj krev s CzechBikers II.  Zlín + celá ČR  darování krve 

24. 5.  CzechBikers na vodě ‐ Baťák  Otrokovice  plavba lodí 

29‐1.6.  Euro Bike Fest 2014  ATC Merkur  sraz 

7.  6.  MidnightRide I.  Zlín  vyjížďka 

21 .6.  Vančica 2014  Kašava u Zlína  závod 

3‐6. 7.  Moto výlet po ČR  ČR  výlet 

červenec V.I.P. desetiboj Otrokovice  Otrokovice  sportovní akce 

srpen  Motosraz Topolná  Topolná  sraz 

15‐17. 8.  Moto výlet ‐ Nové mlýny   Brno  výlet 

29. 8.  Daruj krev s CzechBikers III.  Zlín + celá ČR  darování krve 

6. 9.  MidnightRide II.  Zlín  vyjížďka 

11. 10.  ShutDown  Zlín  zakončení sezóny
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Stěžejní klubové akce: 
 
Vznik akce Restart MOTOBESIP 
 
Když se podíváme do historie této tradiční vyjížďky zjistíme, že vznikala velmi nenápadně. 
Již v roce 2002 vznikl nápad k organizaci drobné spanilé jízdy na počest zahájení 
motorkářské sezóny. Od roku 2004 se již jednalo o 
organizovanou jízdu, obvykle po okolí Zlína. Díky 
velmi rychlému nárůstu obliby této akce nazvané 
CzechBikers Restart bylo nutné začít spolupracovat 
s Policií ČR a také se Zlínským krajem. Na Restartu 
v roce 2012, kde byl sraz všech účastníků vyjížďky 
na parkovišti pod Velkým kinem, se sjelo 450 
motocyklů. Za doprovodu Policie ČR a Městské 
policie Zlín se vydala kolona motorek již tradičně 
směrem Otrokovice a následně Ranč v Kostelanech.  
 
 

Dlouholetá účast klubu CzechBikers na besedách 
MotoBESIP v Otrokovicích dala za podnět myšlence 
spojení těchto dvou akcí ku vzájemnému prospěchu. 
Došlo k domluvě se zástupci Města Otrokovice, 
BESIPU, Českého červeného kříže, Policie ČR a 
Městské policie Otrokovice a vzniknul tak projekt 
Restart MotoBESIP s přímou podporou Města 
Otrokovice. 
 

 
Restart MotoBESIP 2013 
 
Na jaře 2013 proběhla akce MOTOBESIP ve spolupráci s motorkářským klubem 
CzechBikers jeho akcí na jaře otevírání silnic „CzechBikers RESTART“. Hlavním motem akce 
byla především bezpečnost a ohleduplnost na silnicích.  
 
Otevírání silnic proběhlo v 12. 5. 2013 za ne moc vydařených klimatických podmínek, 
avšak i za nepřízně počasí se akce setkala s pozitivním ohlasem. V rámci této společné 
akce měla motorkářská veřejnost i přihlížející možnost vyzkoušet si tzv. opilé brýle, 
pobesedovat s dopravním policistou a krajským koordinátorem dopravy, vyzkoušet si na 
figuríně umělé dýchání a dozvědět se novinky ohledně první pomoci od pracovníků 
Českého červeného kříže. Diváci si mohli prohlédnout motocykly a zeptat se hrdých 
majitelů na to, co je u konkrétního typu zajímá. Před společnou vyjížďkou z Otrokovic do 
Kostelan motorkářům a jejich rychlým strojům požehnal farář otrokovické římskokatolické 
církve.  
Smyslem akce byla především bezpečnost a ohleduplnost na silnicích. Přesun kolony z 
Otrokovic až do Kostelan doprovázely policejní vozy a motocykly a díky této součinnosti a 
menšímu počtu účastníků byl průběh bezproblémový. V Kostelanech byl pro účastníky 
připraven další doprovodný program – soutěže a drobné občerstvení. Akce se dle našich 
informací obešla bez komplikací a stížností.  
 
Celá akce Restart MotoBESIP 2013 za spoluúčasti Města Otrokovice byla mediálně 
zaštítěna rádiem Kiss Publikum, Město Otrokovice spolu se všemi dalšími partnery bylo 
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propagováno v novinách, webu CzechBikers, na plakátech, které visely na všech 
významných motocyklových webech, rovněž na klubovém Facebooku. 
 
 

  
 

   
 
 
 
Restart MotoBESIP 2014 – 19. 4.  
 
Pro rok 2014 bude Restart opět spojen s bezpečnostní akcí MotoBESIP. Proběhne po vzoru 
z minulého roku bezpečnostně osvětová prezentace Policie ČR, BESIPU, Českého 
červeného kříže. Letos poprvé budeme spolupracovat také s Domem dětí a mládeže 
SLUNÍČKO Otrokovice, které na parkovišti Continental Barum připraví program pro děti. 
 
PROGRAM: 
12:30 - sraz motocyklů na vyhrazených plochách na parkovišti u radnice  
13:00 - požehnání od kněze 
13:10 - vyjížďka dle předem stanovené trasy  
13:45 - příjezd na parkoviště Continental Otrokovice Barum 
14:00 - Uvítaní všech účastníků  
14:15 - start doprovoného programu  
 
 
Spanilá jízdy je vždy přehlídkou rozmanitých typů motocyklů. Délka vyjížďky se očekává na 
cca 30 – 40 minut.  
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Doprovodný program:  
- stánek BESIP - zkouška alkobrýlí, letáky, alkotestry, testy pro motorkáře, motolékárničky 
- stánek Českého červeného kříže – výuka první pomoci apod.  
- stanoviště DDM Sluníčko – pro nejmenší účastníky a přihlížející budou k dispozici 

elektrická, pro motorkáře bude připravena soutěž – jízda zručnosti na  
koloběžkách s vyplněním testů  

- PČR Zlín krajská dopravní policie - prezentace vozového parku (automobilů, motocyklů) a 
přednáška doprovázená fotkami z nehod motorkářů.  

- soutěže připravené pro diváky i motorkáře klubem CzechBikers 
- vystoupení motocyklového kaskadéra Lukáše Šťastného 
- drobné občerstvení pro diváky i motorkáře 
 
Mediální podporu akce zajišťuje: 
- regionální rádio – Rock Max 
- Městská televize Otrokovice 
- letáky, plakáty zajistí klub CzechBikers 
- digitálně budou plakáty vyvěšeny také na motorkářských webech, webu CzechBikers a 

klubovém Facebooku. 
- pozvánka bude dále zveřejněna na webu města Otrokovice, na webu DDM Sluníčko, v 

Otrokovických novinách a v Městské televizi Otrokovice 
 
Doufejme, že nám bude letos počasí přát a Restart MotoBESIP 2014 dopadne bez 
problémů a ku spokojenosti jak organizátorů, tak hlavně veřejnosti.  
 
 
ShutDown – ukončení moto sezóny 
 
Tak jako klub CzechBikers každoročně sezónu zahajuje, tak ji musí i řádně ukončit. Akce 
ShutDown začíná zpravidla vyjížďkou, která končí na vytyčeném, každý rok jiném místě. 
V roce 2013 byla vyjížďka nasměrována na letiště Bílá hlína u Slušovic. Toto letiště bylo 
pronajato a byly zde uskutečněny soutěže pro motorkáře i veřejnost. 
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CzechBikers na Baťově kanálu 
 
Každý rok klub CzechBikers zorganizuje poznávací plavbu pro motorkáře a veřejnost po 
Baťově kanále. Jedná se většinou o 2 – 3 hodinovou plavbu z Otrokovic  směrem 
Spytihněv a zpět. Tato akce má prioritně za úkol seznámení mladých a nezkušených 
motorkářů s členy klubu a přiblížení se spolku veřejnosti. 
 

     
 
 
VIP Desetiboj 
 
Na atletickém stadionu v Otrokovicích probíhá jednou za rok VIP desetiboj. Klub 
CzechBikers se těchto sportovních klání pravidelně účastní a nabídnul možnost svezení 
malých dětí na motocyklu.  
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Jízdy na Masarykově okruhu v Brně 
 
Organizace jízd pro veřejnost na okruhu v Brně nebo na Slovakia ringu je významnou 
měrou ovlivňující činnost CzechBikers. Přínosem je zejména možnost vyzkoušení limitů 
jezdce a motocyklu na dráze, která je k těmto účelům určená a bezpečná. 
 

                
 
 
Daruj krev s CzechBikers 
 
Tímto názvem jsme odstartovali letos první 
organizovaný odběr krve. Díky popularitě klubu a 
sociálnímu cítění se 14. 2. 2014 sešli motorkáři 
na transfuzních stanicích po celé republice, aby 
darovali krev pro dobrou věc. V tomto programu 
chce CzechBikers pokračovat a jsou naplánovány 
ještě 2 takto organizované odběry krve.  
 

  
Ostrava                        Pardubice 
 
 
Závěr: 
Spolek  CzechBikers je klub s velkým potenciálem, se spoustou nápadů a inovativních 
myšlenek. Za dobu svého dvanáctiletého působení prokázal svou preciznost v organizaci 
svých akcí, s důrazem na bezpečnost v silničním provozu. Snaží se být vzorem pro mnohé 
začínající motorkáře, kteří dokazují zájem o klubem organizované akce. Spolupráce 
s Městem Otrokovice je pro obě strany přínosná a věříme, že i nadále budeme vytvářet 
další bohaté kulturně-společenské akce, které budou obohacovat a oslovovat širokou 
motorkářskou i běžnou veřejnost. 
 


