
Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace 

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2020 
Dne 28. a 29. června 2020 proběhla v Halenkovicích akce: Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání 

krizových situací v silničním provozu 2020. Akce byla plánovaná pro 15 účastníků jak z řad členů 

spolku CzechBikers, tak i pro veřejnost. Omezení se netýkalo ani volby stroje, ani jeho objemu. 

Akce byla zaměřena zejména na ovládání motocyklu při pomalých rychlostech s manévrováním  na 

místě, stabilitou motocyklu při rychlostech kroku, zvládání krizového brzdění a vyhýbacích manévrů, 

správné projíždění zatáčkou a zejména naučení zásad intenzivní a bezpečné jízdy na motocyklu. 

Rovněž tak byla velká pozornost věnována správné pozici řidiče a jeho fyziologii při jízdě. Svou náplní 

navazovala na vzdělávání řidičů motocyklů, které proběhlo v minulém roce. Pro účastníky, kteří se 

účastnili již v roce 2019 byla připravena vyšší náročnost jak po stránce vyšších nároků na reakce, tak i 

v užším manévrovacím prostoru. Naopak účastníci, kteří se obdobné akce účastnili poprvé, tvořili 

jinou skupinu a měli „snížené“ nároky na jednotlivé procvičované disciplíny.  

Celou akci se podařilo zorganizovat jen díky spolupráci s projektem Motofitness, která dodavatelsky 

zabezpečila instruktory. 

Financování proběhlo za přispění Zlínského kraje, jenž se podílel cca 54 % nákladů. 

Celá akce byla rozdělena do dvou částí: 

1) Teoretická část 

a. Povinná a potřebná výbava řidiče (spolujezdce) 

b. Technický stav motocyklu a jeho příprava 

c. Teorie intenzivního brzdění 

d. Teorie průjezdu zatáčkou (ideální stopa, pohled) 

e. Zásady manévrování na minimálním prostoru 

f. Úhybný manévr (losí test) 

g. Fyziologie řidiče, stabilita těla a vliv na „zaměstnávání“ mozku 

2) Praktická část 

a. Cvičná plocha (základní rozestavení překážek při získání ŘP sk. A., rozestavění 

překážek dle jednotlivých probíraných bodů, viz teoretická část). 

b. Veřejné komunikace. 

Teoretická část byla absolvována v prostorách Obecního úřadu Halenkovice, pro praktickou část byla 

využita plocha halenkovického bývalého letiště. 

Při akci bylo všech 15 účastníků rozděleno do čtyř skupin, dle zkušeností s jízdou na motocyklu, 

přičemž každá skupina byla svěřena jednomu instruktorovi ze společnosti Motofitness. Střídavě si pak 

každá skupina prošla všemi body vzdělávání. 

Celkový a očekávaný dopad akce: 

Protože motocyklisté tvoří ohroženou a „uzamčenou“ skupinu, předpokládáme, že zvyšováním 

vzdělání alespoň malé části z nich, dojde předáváním informací k daleko většímu dopadu v rámci této 

skupiny. I proto byla velká část účastníků volena z motocyklového spolku CzechBikers, který 

každoročně pořádá akce zaměřené na bezpečnost při ovládání jednostopých vozidel.  
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Příloha 1. Prezenční listina 

 

 

 

 



Příloha 2. Fotodokumentace: 

 
(informace o spolufinancování akce)  

 

(informace o spolufinancování akce) 



Halenkovice 28-29.6.2020

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v 
silničním provozu 2020 je spolufinancována Zlínským krajem

 

(informace o spolufinancování akce-detail slide prezentace) 

 

 

(teoretická část-obsah) 



 

(teoretická část-nejčastější srážky motocyklu s automobilem) 

 

 

(teoretická část-výbava motorkáře) 



 

(praktická část-cvičná plocha) 

 

 

(praktická část-cvičná plocha) 

 



 

(praktická část-cvičná plocha) 
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Příloha 3. Fakturace 

 

 

 

 



Příloha 4. Doklad o provedené platbě 

(z důvodu limitu platby rozděleno do dvou úhrad) 

 



 

 


