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Zpráva o činnosti, Výroční zpráva spolku CzechBikers 
za rok 2022 

 
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      
 
Přehled uskutečněných akcí spolku CzechBikers za rok 2022 
 
Datum Název akce Místo konání Popis 

23.4.2022 MotoBesip-Restart 2022 Otrokovice-
Holešov 

Zahájení moto sezóny 

18.6.2022 MotoBesip-MidnightRide 2022 Otrokovice noční vyjížďka 

18.+19.6.2022 
Vzdělávaní řidičů motocyklů při 
zvládání krizových situací v 
silničním provozu 2022 

Ostrava,Třinec zvládání krizových situací v 
silničním provozu 

8.10.2022 MotoBesip-ShutDown 2022 Otrokovice ukončení sezóny 
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MotoBESIP-RESTART 2022 
 

Termín: 23.4.2022 
Náhradní termíny: 30.4.2022, 7.5.2022 
Čas: 12.00 – 14.00 h.(vyjížďka) 
 

Popis trasy: Motocykly vyjely z uzavřeného parkoviště  
u spol. Continental Barum v Otrokovicích po silnici č. III / 36746  
(ul. Objízdná, Otrokovice) – kvítkovická křižovatka – silnice č. I / 55  
(směr UH) – silnice č. III / 49724 – silnice č. III / 49725 –  
silnice č. I / 55 – silnice č. I / 50H – silnice č. I / 50 – silnice č. II / 432  
– silnice č. II / 367 – silnice č. III / 36733 – silnice č. I / 47 – silnice  
č. I / 55 – silnice č. II / 432 – silnice č. III / 438 – MK Tovární  
(Holešov) – zpevněná plocha v průmyslovém areálu v Holešově  
(sjezd před autosalónem Době Car – plocha autoškoly Dohnal a  
Ládikovy motoškoly). 

 
Trasa vyjížďky 

 
 

 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers, web stránky CzechBikers 
Program akce byl zaměřen na bezpečnost motocyklistů v provozu. Účastníkům byla 
předvedena technika Policie ČR, MP Otrokovice, HZS ZK, červeného kříže i BESIPu. 
Současně proběhlo představení motocyklového oblečení společnosti PSI a vystoupení 
motocyklových kaskadérů. 
Doprovodný program byl rozdělen na část pořádanou v Otrokovicích a část pořádanou 
v Holešově. 
Počet účastníků vyjížďky: 215 motocyklů 
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MOTOBESIP – MIDNIGHTRIDE 2022  
 
Termín: 18.6.2022 
Náhradní termíny: 25.6.2022, 2.7.2022 
Čas: 22.00 – 24.00 h. 
 
Popis trasy: Motocykly vyjely ze shromáždiště na parkovišti u spol. Continental Barum 
– silnice č. III / 36746 – kvítkovická křižovatka – silnice č. I / 49 (třída Tomáše Bati, 
Štěfánikova) – silnice č. II / 490 – silnice č. III / 49018 – silnice č. III / 49016 – silnice č. 
I / 49A – silnice č. I / 49 – silnice č. I / 55 – MK Havlíčkova (Otrokovice) – MK J. 
Jabůrkové (Otrokovice) – parkoviště u restaurace Harley Pub (Otrokovice).  

 
 

Trasa vyjížďky 
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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 50 řidičů motocyklů. 
 
Propagace akce: FB spolku CzechBikers, web czechbikers.cz,  
 
 
 
 

Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 
2022 

 
Dne 18. a 19. června proběhla v Ostravě a Třinci, v areálu Libros, resp. Steel Ring akce: 
Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2022. 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/0711/2022/STR ze dne 13.4.2022, jež se 
podílel na úhradě 53,33 % nákladů. 
 
Vyúčtování akce 

 
 
 
 
 

    celkem hrazeno ZK % 
hrazeno 

CB 
% 

faktura 22AP005 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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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  
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MOTOBESIP  – SHUTDOWN 2022 
 
Termín: 8.10.2022 
Náhradní termíny: 15.10.2022, 22.10.2022 
Čas: 12:30-15:00 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 
Zahnašovice 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 cca 100 
motocyklů. 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU V ROCE 2022 
 
Přehled o dotacích přijatých z veřejných zdrojů 
 

- Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0711/2022/STR, poskytovatele Zlínský 
kraj, podepsané dne 13.4.2022 poskytnuta dotace 40.000,- Kč. 
Vyúčtování dotace viz příloha č.1. 
 

 
Finanční toky v roce 2022 
 

- Bankovní účet 214340609 / 0600 - Moneta Money Bank 
Počáteční stav 01.01.2022:    6.204,21 Kč 
Koncový stav   31.12.2022:      9.959,24 Kč 
 
Náklady: 
 

Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání  -75.000 
Hosting registrace.czechbikers -2.807,2 
Samolepky -12.777,6 
Zpracování DPPO 2022  
Poplatky/úroky z vkladu banka -184,17 
estranky web -276 

celkem 
-

91.044,97 
 
              Příjmy: 
 
Členské poplatky (18x600) 10.800 
Dotace ZK 44.000 
Doprovod cyklozávodů 25.000 
Dar Konečný 15.000 

celkem 94.800 
 

- Hotovost pokladna: 
Počáteční stav 01.01.2022:    1.766,- Kč 
Koncový stav   31.12.2022:     1.766,- Kč 

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

Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 
2022 

Dne 18. a 19. června proběhla v Ostravě a Třinci, v areálu Libros, resp. Steel Ring akce: 
Vzdělávaní řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2022. 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/0711/2022/STR ze dne 13.4.2022, 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). 
Cvičný okruh Steel Ring 

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/0711/2022/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 14. září 2022). 
 
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 22AP005 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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Příloha 1. Prezenční listina 
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Příloha 2. Fotodokumentace:  
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Příloha 3. Fakturace 

 
Příloha 4. Doklad o provedené platbě 
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Seznam členů CzechBikers v roce 2022 
 

 Jméno 
1 Jaromír Manďák 
2 Michal Konečný 
3 David Šigut 
4 Pavla Ondřejková 

5 Radek Marcoň  
6 Roman Spišák 
7 Bařinka Richard 
8 Jan Tinka 
9 Milan Žurek 
10 Jakub Vald 
11 Ivo Mudrák 
12 Adam Gryga 
13 Karel Novotný 
14 Dušan Tomeček 
15 Jan Novák 
16 Tomáš Mudrák 
17 Jakub Nepožítek 
18 Roman Lavrenčík 
 


