
Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace 

Zdokonalovací moto školení CzechBikers 2020 

 

Dne 27.září 2020 proběhla v Ostravě, areálu Libros akce: Zdokonalovací moto školení CzechBikers 

2020. Akce byla plánovaná pouze pro členy spolku CzechBikers, tj. 15 osob a byla zaměřena zejména 

na ovládání motocyklu při pomalých rychlostech s manévrováním na místě, stabilitě 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 školení odpovídalo požadavkům, které jsou na členy spolku kladeny při doprovázení kolony 

motocyklů při tzv. spanilých vyjížďkách, které bývají součástí akcí pořádaných spolkem. 

Financování bylo realizováno na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města 

Otrokovice ze dne 19.03.2020, jež se podílelo na úhradě 100 % 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 

Cvičná plocha (rozestavění překážek (kuželů) dle jednotlivých probíraných bodů, viz 

teoretická část, nekonečná zatáčka). 

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. Střídavě si pak každá 

skupina prošla všemi body vzdělávání. 

Prezentace města Otrokovice: 

V souladu s požadavky Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo město prezentováno při 

průběhu školení (viz příloha 1. Prezenční listina), v závěrečné zprávě ze školení (zveřejněno na webu 

czechbikers.cz) a závěrečné roční zprávě spolku (zveřejněno na webu czechbikers.cz). 

 

Celkový a očekávaný dopad akce: 

Při doprovodech kolony motocyklů, které spolek zajišťuje v rámci pořádání akcí (Restart, 

MidnightRide, Shutdown), dochází mnohdy k nestandartním situacím, nezřídka při ztížených 

okolnostech (tma, déšť, projíždějící motocykly v blízkosti apod.). Proto je nutné, aby členové byli 

připraveni tyto situace zvládat s jistotou a tím eliminovat možné riziko. 

 

 

Vyúčtování akce 

 

          Ing. Konečný Michal, Ph.D. 

           Jednatel 

 

    celkem hrazeno MO % hrazeno CB 

faktura 20AP007 20.000 20.000 100 0 

 celkem 20.000 20.000 100 0 

      



 

 

 

Příloha 1. Prezenční listina 

 



Příloha 2. Fotodokumentace:  

 

 

 

             



 

 

 

 

 



Příloha 3. Fakturace 

 

 



Příloha 4. Doklad o provedené platbě 

 

 


