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Zpráva o činnosti, Výroční zpráva spolku CzechBikers 
za rok 2021 

 
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:            18      
Počet čekatelů:          1 
 
Přehled plánovaných akcí spolku CzechBikers za rok 2021 
 

Datum Název akce Místo konání Popis 

10.4.2021 MotoBesip-Restart 2021 Otrokovice zahájení sezóny-ZRUŠENO 

12.6.2021 MotoBesip-MidnightRide 2021 Otrokovice noční vyjížďka 

20.6.2021 
Zdokonalovací moto školení 
CzechBikers 2021 

Brno 
zvládání situací při 
doprovodu kolony 

25.+26.9.2021 

Vzdělávaní řidičů motocyklů při 

zvládání krizových situací v 

silničním provozu 2021 

Třinec 
zvládání krizových situací v 
silničním provozu 

9.10.2021 MotoBesip-ShutDown 2021 Otrokovice ukončení sezóny 
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MotoBESIP-RESTART 2021 
 

Termín: 10.4.2021 
Náhradní termíny: 24.4.2021, 15.5.2021 
Čas: 12.00 – 15.00 h.(vyjížďka) 
 
Popis trasy: Motocykly vyjely z ul. Obchodní v Otrokovicích po silnici č. I/55 (směr KM) - MK Nadjezd 

(Otrokovice) - silnice č. III/36746 - silnice č. III/36745 - silnice č. III/36740 - silnice č. II/367- silnice č. 
III/36733 - silnice č. I/47 - silnice č. I/55 -silnice č. II/432 - silnice č. III/49013-silnice č. II/490 - silnice 

č. III/49018 (K Pasekám, Okružní, Mezilesí, Zlín) - silnice č. III/49016 (Gahurova, Zlín) - silnice č. I/49 - 

kvítkovická křižovatka (I/49 – I/55 - III/ 36746) - silnice č. III/36746 - parkoviště u spol. Continental 
Barum. 

 
Trasa vyjížďky 

 

 
 
 

 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers 
Program akce byl zaměřen na bezpečnost motocyklistů v provozu. Účastníkům měla být 
předvedena technika Policie ČR, MP Otrokovice, HZS ZK, červeného kříže i BESIPu. 
Současně mělo proběhnout představení motocyklového oblečení společnosti PSI a 
vystoupení motocyklových kaskadérů. 
Dne 6.5.2021 byla akce z důvodu opatření vlády proti Covid-19 zrušena. 
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MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2021  
 

Termín: 12.6.2021 
Náhradní termíny: 19.6.2021, 26.6.2021 

Čas: 22.00 – 24.00 h. 
 
Popis trasy: Motocykly vyjely ze shromaždiště na parkovišti u spol. Continental Barum-silnice č. III / 
36746 - kvítkovická křižovatka-silnice č. I/49 - MK Štefánikova (Zlín) - MK K Jaroslavicím (Zlín)-MK 

Annenská (Zlín) - MK Návrší (Zlín) - MK Pomezí (Zlín) - silnice č. III/49026 - MK Zelená (Zlín) - MK Vrchy 
(Zlín) - MK Filmová (Zlín) - silnice č. II / 490 - silnice č. I/ 49 - silnice č. II/491 – MK Dostihová (č.p. 

672). 

 
 

Trasa vyjížďky 

 
   

 
Foto z akce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 30 řidičů motocyklů. 
 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers, web czechbikers.cz,  
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Zdokonalovací moto školení CzechBikers 2021 Brno 
 
Dne 20. června 2021 proběhla v Brně, v areálu AMD Brno akce: Zdokonalovací moto školení CzechBikers 

2021. Akce byla plánovaná pro členy spolku CzechBikers, ale z důvodu snížení ceny na jednotlivce byl 

maximální limit školení, 16 osob, doplněn i o nečleny spolku. 

Celkový počet zúčastněných členů spolku CzechBikers byl 10, nečlenů spolku 6.  

Akce 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.  

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 částečně realizováno na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města 

Otrokovice ze dne 2.7.2021, jež se podílelo na úhradě 21,55 % 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 
 
 
 
Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 
2021 Třinec 
Dne 25. a 26. září 2021 proběhla v Třinci, v areálu Steel Ring akce: Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání 

krizových situací v silničním provozu 2021. Akce byla plánovaná jak pro členy spolku CzechBikers, tak i pro 

motocyklovou veřejnost. Maximální počet osob byl s ohledem na možnosti lektorů stanoven na 15. 

Vzdělávání sloužilo nejen pro připomenutí základních pravidel bezpečného ovládání motocyklu v dopravním 

provozu, ale také svým obsahem navazovalo na uskutečněná vzdělávání v minulých letech. 

Akce 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.  

Svou náplní školení odpovídalo požadavkům, které jsou na řidiče motocyklů kladeny při řešení krizových 

situacích v silničním provozu. 

Financování bylo částečně realizováno dotací poskytnutou Zlínským krajem, na základě Smlouvy o 

poskytnutí dotace č. D/0524/2021/STR ze dne 15.4.2021, jež se podílel na úhradě 53,33 % 
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 MO % hrazeno CB % 

faktura 21AP007 46.400 10.000 21,55 36.400 78,45 

 celkem 46.400 10.000 21,55 36.400 78,45 

    celkem hrazeno ZK % hrazeno CB % 

faktura 21AP008 75.000 40.000 53,33 35.000 46,67 

 celkem 75.000 40.000 53,33 35.000 46,67 
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MOTOBESIP  – SHUTDOWN 2021  
 
Termín: 9.10.2021 
Náhradní termíny: 16.10.2021, 23.10.2021 
Čas: 11.00 – 14.00 h. 
 

Popis trasy: Motocykly vyjely z Otrokovic z místní komunikace před Hotelem Společenský dům (tř. Spojenců 

727, Otrokovice) - MK Erbenova (Otrokovice) - MK K. Čapka (Otrokovice) - silnice č. III/36745 - silnice č. 
III/36740 - silnice č. II/367 - silnice č. I/55 - silnice č. III/43835 - silnice č. III/438 - komunikace mezi 

Zahnašovicemi a Martinicemi-silnice č. II/490 - silnice č. II/489 – silnice č. III/4892 - koliba v obci Vlčková. 

 
Trasa vyjížďky 

 

 
 
 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers, letáky-plakáty. Akce se zúčastnilo ….. 
motocyklů. 
 
Plakát 
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Foto z akce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../dotace%202020/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/f13c2c1641d188a7/120712-0049/Att/AppData/Local/Packages/BooStudioLLC.8ZipLite_b6e429xa66pga/TempState/OpenOperation%20(4)/czechbikers@czechbikers.cz
../dotace%202020/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/f13c2c1641d188a7/120712-0049/Att/AppData/Local/Packages/BooStudioLLC.8ZipLite_b6e429xa66pga/TempState/OpenOperation%20(4)/czechbikers@czechbikers.cz
http://www.czechbikers.cz/


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

HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2021 
 
Přehled o dotacích přijatých z veřejných zdrojů 

- Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, poskytovatele město 
Otrokovice, podepsané dne 02.07.2021, poskytnuta dotace 10.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace viz příloha č.1. 

 
- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0524/2021/STR, poskytovatele Zlínský 

kraj, podepsané dne 15.04.2021 poskytnuta dotace 40.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace viz příloha č.1. 
 

 
Finanční toky v roce 2021 
 

- Bankovní účet 214340609 / 0600 - Moneta Money Bank 
Počáteční stav 01.01.2021:    1.047,97 Kč 
Koncový stav   31.12.2021:     6.2047,21 Kč 
 
Náklady: 

 Kč Ks Kč 

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání  -75000 1 -75 000 

Zdokonalovací moto školení CzechBikers 2020 -46400 1 -46 400 

hosting registrace.czechbikers -1597,2 1 -1 597 

Samolepky-akce -1422 1 -1 422 

zpracování DPPO 2020 -1500 1 -1 500 

poplatky/úroky z vkladu banka -198,56 1 -199 

estranky web -276 1 -276 

    

  celkem -126 394 

 
       Příjmy: 

 Kč Ks Kč 

členské poplatky 600 18 10 800 

dotace ZK 36000 1 36 000 

dotace MO 10000 1 10 000 

doprovod Cyklozávodů 12000 1 12 000 

dar Konečný 62750 1 62 750 

    

  celkem 131 550 

 
- Hotovost pokladna: 

Počáteční stav 01.01.2021:    1.766,- Kč 
Koncový stav   31.12.2021:     1.766,- Kč 

                       
 
 
                                    Ing. Michal Konečný, Ph.D. 
                                                jednatel 
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Příloha 1 
Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace 

Zdokonalovací moto školení CzechBikers 2021 

 

Dne 20. června 2021 proběhla v Brně, v areálu AMD Brno akce: Zdokonalovací moto školení CzechBikers 

2021. Akce byla plánovaná pro členy spolku CzechBikers, ale z důvodu snížení ceny na jednotlivce byl 

maximální limit školení, 16 osob, doplněn i o nečleny spolku. 

Celkový počet zúčastněných členů spolku CzechBikers byl 10, nečlenů spolku 6.  

Akce 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.  

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 částečně realizováno na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města 

Otrokovice ze dne 2.7.2021, jež se podílelo na úhradě 21,55 % 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) 

2) Praktická část 

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

teoretická část, nekonečná zatáčka). 

 

Při akci bylo všech 16 účastníků rozděleno do čtyř skupin, dle zkušeností s jízdou na motocyklu, přičemž 

každá skupina byla svěřena jednomu instruktorovi. 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) a v závěrečné zprávě ze školení (zveřejněno na webu czechbikers.cz 

dne 5.července 2021). 

 

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 21AP007 46.400 10.000 21,55 36.400 78,45 

 celkem 46.400 10.000 21,55 36.400 78,45 
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1. Prezenční listina 
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 2. Fotodokumentace:  
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3. Fakturace 
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4. Doklad o provedené platbě 
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Příloha 2 
Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace 

Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 
2021 

Dne 25. a 26. září 2021 proběhla v Třinci, v areálu Steel Ring akce: Vzdělávaní řidičů 
motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2021. Akce byla plánovaná jak 
pro členy spolku CzechBikers, tak i pro motocyklovou veřejnost. Maximální počet osob byl 
s ohledem na možnosti lektorů stanoven na 15. 
Akce 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.  
Svou náplní školení odpovídalo požadavkům, které jsou na řidiče motocyklů kladeny při 
řešení krizových situacích v silničním provozu. 
Financování bylo částečně realizováno dotací poskytnutou Zlínským krajem, na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0524/2021/STR ze dne 15.4.2021, jež se 
podílel na úhradě 53,33 % 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) 

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. Střídavě si pak 
každá skupina prošla všemi body vzdělávání. 
Prezentace Zlínského kraje: 
V souladu s požadavky Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0524/2021/STR byl 
Zlínský kraj prezentován při průběhu školení (viz příloha 1. Prezenční listina) a v Závěrečné 
zprávě ze školení (zveřejněno na webu czechbikers.cz dne 28. října 2021). 
 
Celkový a očekávaný dopad akce: 
Při stále se zvyšující intenzitě dopravy na pozemních komunikacích dochází stále častěji 
k nestandartním a krizovým situacím, které mohou při nevhodném vyhodnocení či při 
špatné reakci řidiče vést až k tragickým následkům. Proto se snažíme řidiče motocyklů, 
jakožto jednu z nejvíce ohrožených skupin, alespoň částečně připravit na tyto situace, 
případně jim předcházet a eliminovat možná rizika. 
 
Vyúčtování akce 

 

                                  Ing. Konečný Michal, Ph.D. 
                                        Jednatel 

    celkem hrazeno ZK % 
hrazeno 

CB 
% 

faktura 21AP008 75.000 40.000 53,33 35.000 46,67 

 celkem 75.000 40.000 53,33 35.000 46,67 
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1. Prezenční listina 
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2. Fotodokumentace:  
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3. Fakturace 
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4. Doklad o provedené platbě 
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