
     C z e c h B i k e r s  -  m o t o c y k l o v ý  k l u b  

Hložkova 1906                                    tel. :  +420 732 323 231 
765 02 Otrokovice                                    email: czechbikers@czechbikers.cz
                                          web:  www.czechbikers.cz 

  

Výroční zpráva spolku CzechBikers za rok 2020 

 
Základní údaje: 
 
Název:               CzechBikers, spolek 
 
Sídlo:                Hložkova 1906, 765 02 Otrokovice   
 
IČO:                 26561981 
 
Založeno:             10. 4. 2009 
 
Kontakty: 
Korespondenční adresa:     Hložkova 1906, 765 02 Otrokovice   
Telefon:              +420 732 323 231 
E-mail:               czechbikers@czechbikers.cz 
 
Výkonný výbor: 
Předseda:             Ing. Jaromír Manďák     mandak.jaromir@gmail.com 
Jednatel:              Ing. Michal Konečný, Ph.D.  konecnymichal@hotmail.com 
Jednatel:              David Šigut           d222@centrum.cz 
 
Počet členů:            15      
Počet čekatelů:          3 
 
Přehled plánovaných akcí spolku CzechBikers za rok 2020 
 

Datum Název akce Místo konání Popis 

18.4.2020 MotoBesip-Restart 2020 Otrokovice zahájení sezóny 

6.6.2020 MotoBesip-MidnightRide 2020 Otrokovice noční vyjížďka 

28,29.6.2020 Vzdělávání řidičů motocyklů Halenkovice 
zvládání krizových situací v 
silničním provozu 

27.9.2020 Zdokonalovací moto školení Ostrava 
zvládání situací při 
doprovodu kolony 

10.10.2020 MotoBesip-ShutDown 2020 Otrokovice ukončení sezóny 
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MotoBESIP-RESTART 2020 
 

Termín: 18.4.2020 
Náhradní termíny: 25.4.2020 
Čas: 12.00 – 15.00 h.(vyjížďka) 
 
Popis trasy: Motocykly vyjedou z parkoviště u spol. 
Continental Barum po silnici č. silnice č. III / 36746 
– silnice č. I / 49 – silnice I / 69 – silnice I / 57 –  
MK Žerotínova - plocha u letního stadionu. 

 
Dotčené obce: 
Otrokovice (ORP Otrokovice)  
Zlín (ORP Zlín) 
Želechovice nad Dřevnicí (ORP Zlín) 
Lípa (ORP Zlín) 
Zádveřice 
Vizovice 
Lutonina 
Jasenná 
Liptál 
Lhota u Vsetína 
Vsetín 
Jablůnka 
Bystřička 
Valašské Meziříčí  
 

 

 
 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers 
Program akce byl zaměřen na bezpečnost motocyklistů v provozu. Účastníkům měla být 
předvedena technika í Policie ČR, MP Otrokovice, HZS ZK, červeného kříže i BESIPu. 
Současně mělo proběhnout představení motocyklového oblečení společnosti PSI a 
vystoupení motocyklových kaskadérů. 
Dne 7.4.2020 byla akce z důvodu opatření vlády proti Covid-19 zrušena. 
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MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2020  
 

Termín: 06.06.202 
Náhradní termíny: 13.06.2020, 27.06.2020 
Čas: 22.00 – 24.00 h. 
 
Popis trasy: Motocykly vyjedou ze shromáždiště na parkovišti u spol. Continental  Barum – silnice č. III / 
36746 – kvítkovická křižovatka – silnice č. I / 49 – silnice č. III / 49016 (Gahurova, Zlín)  – silnice č. III /  
  

Dotčené obce: Otrokovice (ORP Otrokovice) – Zlín (ORP Zlín) – Želechovice nad Dřevnicí (ORP Zlín) – 
Lípa (ORP Zlín) – Slušovice (ORP Vizovice)   
 

Příslušné správní orgány: MěÚ Otrokovice, MM Zlína, MěÚ Vizovice, KÚ Zlínského kraje 

 

Trasa vyjížďky 

 
   

Plakát 
 

 
 

 
Foto z akce 
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Jako tradičně byla noční vyjížďka spojena s volnou debatou na téma bezpečnost 
motocyklistů v silničním provozu, zejména pak na užití reflexních prvků při snížené 
viditelnosti. Akce se zúčastnilo cca 200 řidičů motocyklů. 
 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers, web czechbikers.cz,  

- http://www.otrokovice.cz/motorkari-vyjedou-na-nocni-vyjizdku/a-2355   
- https://itvs24.cz/otrokovice/motorkarskou-sezonu-zahajila-preventivni-akce-

midnightride?fbclid=IwAR3bzUJw0KkjtpFu4BogQYg-
gi_ZxjTPycI7YKyhemt9zoLGckXLLHTZypI  

- https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/buraceni-motorek-se-ponese-noci-z-otrokovic-
pres-zlin-do-slusovic-20200602.html  
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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 na ovládání motocyklu při pomalých rychlostech s otáčením na místě, zvládání 

krizového brzdění a vyhýbacích manévrů, správné projíždění zatáčkou a zejména naučení zásad 

intenzivní a bezpečné jízdy na motocyklu. 

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

 

Vyúčtování akce 

 
 
 
 
 
 

Celá závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace, viz příloha 1. 
 
 Zpráva o využití dotací též k nahlédnutí jako samostatný dokument na 
https://www.czechbikers.cz/clanky/dokumenty.html 
 
 
 
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. 

Školení bylo zaměřeno zejména na zvládání situací, které mohou nastat zejména při doprovodu 

konvoje motocyklů či cyklistů. 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 či 

kolony cyklistů (spolek jako spoluorganizátor zajišťující bezpečnost). 

Financování bylo realizováno na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města Otrokovice ze 

dne 19.03.2020, jež se podílelo na úhradě 100 % nákladů. 

Vyúčtování akce 

 

 
 

Celá závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace, viz příloha 2. 
 
 Zpráva o využití dotací též k nahlédnutí jako samostatný dokument na 
https://www.czechbikers.cz/clanky/dokumenty.html 
 
 
 

    celkem hrazeno ZK % 
hrazeno 

CB 

faktura 19AP002 20000 10666,67 53,33 9333,33 

faktura 19AP004 55000 29333,33 53,33 25666,67 
      

 celkem 75000 40000  35000 

    celkem hrazeno MO % hrazeno CB 

faktura 20AP007 20.000 20.000 100 0 
 celkem 20.000 20.000 100 0 
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MOTOBESIP  – SHUTDOWN 2020  
 
Termín: 10.10.2020 
Náhradní termíny: 17.10.2020, 24.10.2020 
Čas: 13.00 – 15.00 h. 
 
Popis trasy: Motocykly vyjely z Otrokovic z místní komunikace před Hotelem   Čapka 
(Otrokovice) – silnice č. III / 36745 – silnice č. III / 36740 – silnice č. II / 367 – silnice 
č. III  / 36734 – silnice č. II / 432 – MK Tyršova (Zdounky, č.p. 437 –  
parkoviště u fotbalového hřiště)   
 
Dotčené obce: 
Otrokovice (ORP Otrokovice) – Bělov (ORP Otrokovice) – Kvasice (ORP Kroměříž) – 
Střížovice (ORP Kroměříž) – Kroměříž-Trávník (ORP Kroměříž) – Kroměříž-Kotojedy 
(ORP Kroměříž) – Kroměříž-Vážany (ORP Kroměříž) – Jarohněvice (ORP Kroměříž) – 
Šelešovice (ORP Kroměříž) – Zdounky (ORP Kroměříž) 
 
Příslušné správní orgány: MěÚ Otrokovice, MěÚ Kroměříž 
 

Trasa vyjížďky 
 

 
 
Akce byla z důvodu opatření vlády proti Covid-19 zrušena. 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2020 
 
Přehled o dotacích přijatých z veřejných zdrojů 

- Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, poskytovatele město 
Otrokovice, podepsané dne 19.03.2020, poskytnuta dotace 20.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace viz příloha č.2. 

 
 

- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/215/2020/STR, poskytovatele Zlínský 
kraj, podepsané dne 22.04.2020 poskytnuta dotace 40.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace viz příloha č.1. 
 

 
Finanční toky v roce 2020 
 

- Bankovní účet 214340609 / 0600 - Moneta Money Bank 
Počáteční stav 1.1.2020:    59.144,73 Kč 
Koncový stav 31.12.2020:    1.047,97 Kč 
 
Náklady: 

               Kč ks Kč 

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání  

-45000 1 -45000 krizových situací v silničním provozu 2020 fa)1 

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání  

-30000 1 -30000 krizových situací v silničním provozu 2020 fa)2 

Zdokonalovací moto školení CzechBikers 2020 -20000 1 -20000 

Pláštěnky -50670 1 -50670 

Programátorské práce -900 1 -900 

Hosting registrace Czechbikers -1320 1 -1320 

Registrační samolepky -2788 1 -2788 

e-stranky web -276 1 -276 

Grafické práce -500 2 -1000 

Poplatky vedení účtu -150 1 -150 

    

  celkem -152104,00 

 
       Příjmy: 

     Kč ks Kč 
Členské poplatky vč. plateb prosinec 2019 

(5x600Kč) 600 15 9000 

Dotace ZK 40000 1 40000 

Dotace MO 20000 1 20000 

Dar Šigut 24000 1 24000 

Dar Konečný 1000 1 1000 

Úroky z vkladu účtu 7,24 1 7,24 

    

  celkem 94007,240 
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- Hotovost pokladna: 
Počáteční stav 1.1.2020:    1.766,- Kč 
Koncový stav 31.12.2020:  1.766,- Kč 
 
 

 
 
                          
 
                                    Ing. Michal Konečný, Ph.D. 
                                                jednatel 
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Příloha 1 
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.  

 

Vyúčtování akce 

 

                                    

 

 Ing. Konečný Michal, Ph.D. 

                                        Jednatel 

    celkem hrazeno ZK % hrazeno CB 

faktura 20AO002 75000 40000 53,33 5000 

   0 0 30000 

 celkem 75000 40000  35000 
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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) 
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Doklad o provedené platbě: 

(z důvodu limitu platby rozděleno do dvou úhrad) 
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Příloha 2 
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 
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