
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 



Příloha 1. Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2. Fotodokumentace:  

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 



Příloha 3. Fakturace 

 

 



Příloha 4. Doklad o provedené platbě 

 


