Na motorce
v praxi

Manuál pro všechny,
kteří si chtějí bezproblémově a dlouho užívat
toho nejbáječnějšího koníčku na světě.

www.ibesip.cz

Svoboda

Volnost pohybu, nezávislost,
samostatnost i neopakovatelná vůně
samotné cesty. Mít motorku znamená, že si můžete někam vyrazit,
že budete přímo v ději a je jedno, zda to bude vyjížďka na nedělní
odpoledne nebo týdenní dovolená. Ta možnost svobody volby,
to je jeden z největších důvodů, proč se lidé začínají ohlížet po
motorkách.

Charisma

Neexistuje žádná jiná věc, do které
by se dalo tak intenzivně zamilovat.
Vysněný stroj, podmanivé tvary, palčivé aroma právě spáleného
benzinu. Motorky milujeme, protože je to koníček, který lze vnímat
všemi smysly, a pořizujeme si je hlavně proto, že nám dávají něco,
co nám žádná jiná věc (natož pak dopravní prostředek) nedá.

Radost

Sednout si za řídítka a vyrazit, to je
neopakovatelný pocit. A čím lépe zvládáte
techniku jízdy, tím víc radosti v samotném řízení nacházíte. A právě
proto vznikl tento materiál, abychom si ukázali cestu, abychom
upozornili na nástrahy a abychom najezdili pokud možno co nejvíc
bezproblémových kilometrů na našich cestách.

2

3

I. teorie
Základní pravidla 
Výbava 
Pozice na motorce 
Pohyb po silnici 
Rovinka 
Zatáčka 
Jízda ve dvou 
Jízda v dešti 
Předjíždění 
Jízda ve skupině 

6
8
10
12
14
15
16
17
18
19

II. praxe
Na vyjížďce 
Ve městě 
Na dovolené 
Trénink 

20
24
28
30

III. informace
Co kontrolovat 
Brzdy 
Pneumatiky 
Různé druhy motorek 
Bezpečnostní systémy 
Statistiky 
První pomoc 
Řidičáky na motorku 
4

32
34
35
36
40
44
46
49

Příručka, která by měla být
pod sedlem každé motorky

Z

adání, které jsme si vytyčili před vznikem této publikace, znělo jasně –
vytvořit praktickou a přehlednou příručku pro motorkáře, která by
měla být vždy po ruce. Pokusili jsme se v ní shrnout vše, co vás může
potkat v každodenním provozu. Najdete tu praktické rady od motorkářů
pro motorkáře, psané srozumitelným jazykem, stručně a přehledně.
Oslovili jsme ty nejpovolanější — zavedené motocyklové novináře a lektory
motoškol, kteří mají zkušenosti s nejrůznějšími typy motocyklů a najezdili
statisíce kilometrů ve všech myslitelných podmínkách. S nimi jsme pak
probírali zásadní situace, se kterými se setká každý motorkář, abychom vám
předali jejich zkušenosti a pomohli vám rychle a snadno se orientovat.
Na následujících stranách tak najdete nejrůznější témata od výbavy přes
základní údržbu motocyklu až po jeho samotné řízení. Bezpečná jízda má
své logické zákonitosti, které je potřeba mít na paměti a držet se jich. Jejich
hledání bychom vám tímto rádi usnadnili.
Pro začátek stačí deset minut, během kterých si uvnitř jistě najdete něco
přínosného pro sebe nebo si třeba jen zopakujete vědomosti, které již máte.
A pokud se nakonec brožurka stane součástí výbavy vaší motorky, budete
mít jistotu, že v případě nouze najdete pod sedlem i to opravdu nejdůležitější
— pár základních rad první pomoci, včetně několika nejpotřebnějších
telefonních čísel.
A pamatujte si — nejdůležitější je předvídat. To je základní podmínka
bezpečné jízdy, která platí za všech okolností. Svou bezpečnost máte
ve svých rukou, a proto jezděte tak, abyste se po každé jízdě mohli těšit
na tu další.
Hodně bezproblémových kilometrů přeje
BESIP
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		úplně
nejdůležitější
6

pravidla

Jedeš, kam se díváš
Říká se tomu „ﬁxace na bod“ a v praxi to znamená,
že řidič trefí přesně to místo, kam se během
krizového manévru dívá.
Musíš překonat strach, odtrhnout oči od překážky
před tebou a podívat se dál, najít si cestu.
Ve většině případů se to dá…

Buď v klidu

Nikdy nemáš
100% přednost
Motorka je menší a její
jezdec zranitelnější než ostatní
účastníci v dopravě. Takže,
i když máš podle předpisů
přednost, vždycky počítej
s tím, že ti může do tvé jízdní
dráhy někdo vjet a bude to
bolet víc tebe než jeho. Plech
vs. kombinéza, to je nerovná
bitva.

Stres, únava, podráždění,
nervozita, či nedej bože
alkohol, to všechno
za řídítka nepatří. Vybíjet
si agresi na motorce
je hloupost a všechny
nejvěhlasnější motorkářské
(i závodnické!) bible
světa to uvádějí jako
paragraf č. 1. V křeči si
jízdu na motorce neužiješ
a děláš chyby, o tom se ví
už dávno…

UVOLNIT SE,
SOUSTŘEDIT A VYRAZIT –
VALENTINO & SPOL.
TO NEDĚLAJÍ JINAK
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Jak si pořídit
správnou výbavu
na motorku?
Přilba

 na motorce je povinná
 dbejte na to, aby měla
homologaci (viz foto)

 kupujte spíš těsnou, postupně
se vymačká

 časem ztrácí své vlastnosti
(doporučena po 5 letech výměna)

Oblečení

 kožené je pevnější, ale zpočátku
určitě méně komfortnější

 textilní je pohodlnější, materiály

dovedou být i hodně voděodolné

 všechny chrániče, vložky

a protektory mají mít svou
bezpečnostní atestaci
 čím víc svršků na sobě máte, tím
větší ochrana (tričko a kraťasy
znamenají i při malém pádu hodně
bolesti)
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Rukavice

 bez nich ani metr! Vylezte

si na židli a skočte po rukou
na asfalt, pochopíte proč
 existuje obrovský výběr, včetně
řady protektorů
 cení se nepromokavost, ale jde
o kompromis, rukavice by měla
také větrat, aby se ruka nepotila
a neklouzala na rukojeti

Boty

 musí být pevné, přinejmenším
nad kotníky

Doplňky

 ochrana zad v podobě

páteřového chrániče by měla být
samozřejmostí
 zima a prochladnutí zhoršuje
práci svalů – od prstů na rukou
až po například ztuhlý krk nebo
křeče v pokrčených chodidlech;
myslete na to, opět je lepší mít
toho na sobě víc než míň!

 z praxe víme, že bunda vydrží

klidně celý život, ale boty
na motorku mnohdy ne víc
než dvě sezony
 dbejte na velikost, nohou ovládáte
hodně jemných funkcí motorky,
proto by neměla v botě „plavat“,
řidič by měl mít cit v nártu
i chodidle; komfortu u dražších
modelů napomáhá
vyndavací vnitřní
botička

HELMU
KUPUJTE
TĚSNĚJŠÍ,
POSTUPNĚ
SE VYMAČKÁ
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Základ Nechte tělo, a především ruce, uvolněné a snažte se motorku řídit
hlavně přenášením váhy celého těla, a ne silou jen pomocí rukou.
V zatáčce Lehce si v sedle vysedněte směrem do vnitřku zatáčky. Někdo
preferuje sedět úplně vzadu, jinému naopak vyhovuje naplácnutí na nádrž –
obojí je při normálním ježdění správně, dělejte to hlavně tak, abyste se necítili
ničím omezováni a nebyli jste v křeči. Skloňte hlavu a snažte se ji přiblížit
k vnitřnímu loktu. Správné přenesení váhy pomůže projet zatáčku. Všechno
závisí na rychlosti, kterou jedete. Pokud nejedete svižně, nemá cenu vysedat.
Brzdy vs. rozjezdy Nedržte řídítka křečovitě, při brzdění se do nich
„nezapírejte“, ztratíte tím cit na ovládání páčky. Tu ovládejte tolika prsty,
kolik vám bude vyhovovat, doporučováno je dvěma, jde tak citlivěji dávkovat
a budete mít stále oporu v řídítkách. Při prudším rozjezdu se nezapírejte
toporně do stupaček, motorka by se mohla naklonit, tedy začít zatáčet.
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Pozice se liší: Jízdní pozice se liší dle druhů motorek

 sportovní – nejvíc váhy na rukou, hodně pokrčená kolena (je nejvíc
namáhavá)

 naháče – váha rozložená do tří bodů (ruce, zadek, stupačky); tyto motorky
jsou pohodlné, ale jezdci musí překonávat odpor vzduchu

 cestovní, enduro – uvolněná pozice, vysoká ochrana před

povětrnostními vlivy, vyšší váha stroje se projeví při zastavení a manipulaci
na menším prostoru
 choppery – jezdec je kolmo k sedlu, veškerá váha na zadku, na motorkách
toho střihu se logicky nevysedá,
pouze se přenese váha...

SEDĚT MUSÍTE
TAK, ABYSTE
HLAVNĚ NEBYLI
V NEPOHODLÍ
A KŘEČI

Tip:

Pořídili jste si právě úplně první motorku? Stojíte s ní
poprvé sami v garáži? Pak si udělejte čas a seznamte se
s ní. Nasedněte do sedla, zkoušejte si, co je pro vás pohodlné, vrťte se,
přenášejte váhu z jedné strany na druhou, houpejte, naučte se svou
motorku vnímat celým tělem. Možná se vám to bude zdát na první pohled
malicherné, ale právě tady někde se rodí důvěra.
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Nejezdit u krajnice

Motocykl je na silnici
plnohodnotným účastníkem
dopravního provozu, proto si držte
pevně svůj pruh a nejezděte se
strachem při krajnici – předejdete
tím riziku, že vás někdo ze silnice
vystrčí.

Rychlost

Zrcátka

Je potřeba vědět, co se děje vzadu,
počítejte s větším mrtvým úhlem,
než jaký znáte u automobilu. Jedním
dechem ale dodáváme, že všeho
s mírou – mnohem víc pozornosti
věnujte tomu, co se děje před vámi.

Ostatní účastníci provozu neumí správně odhadnout vaši rychlost. Počítejte
s tím hlavně při dojezdech ke křižovatkám nebo k vedlejším silnicím. Mnohdy
vám to „pošle“ před mašinu řidič auta hodně „natvrdo“ a nemusí v tom být
zlý úmysl, jen vaši aktuální rychlost zkrátka špatně odhadnul.
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Tip:

Motorka svítí, aby byla vidět. Často používané
svícení dálkovými světly je ale hloupost, ve dne
to nepomůže a jen oslňujete protijedoucí auta, čímž ještě
více škodíte, protože kvůli dálkovým světlům nemají možnost
odhadnout vaši rychlost, kterou se k nim přibližujete.

Brzdy

Chodci umí motorkáře obzvlášť
potrápit, a to hlavně tím, že vstupují
motorkám do jízdní dráhy. Málokdo
si dokáže uvědomit, že zastavit
motorku nemusí být pokaždé
(hlavně ve městě – štěrk, kostky,
pruhy) tak snadné jako zastavit
automobil.

Buďte aktivní

Celou dobu své vyjížďky buďte
aktivní. Nepolevujte v pozornosti,
ukazujte se předem autům, která se
rozhodnete předjíždět, vyhodnocujte
neustále okolní situaci – ano, je
to hodně namáhavé, ale „otupět“
za řídítky je jedno z největších
nebezpečí.

MOTORKU NENÍ
TAK SNADNÉ
ZASTAVIT JAKO
TŘEBA AUTO!
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Odstup. Nejezděte nalepení
na auta před vámi. Brzdné
chování motorek je jiné, když kolona
aut náhle zastaví, vy už to s největší
pravděpodobností nedobrzdíte.

1

Přehled o všem a o všech, to je
nejdůležitější. Pokud pojedete
nerozumně, vysoká rychlost vám
tuto výhodu vezme – to se nedá
nijak ovlivnit, tak jsou nastaveny
lidské smysly.

2

Mějte neustále na mysli „únikový
prostor“. To znamená, snažte
se neustále vědět, kudy projedete,
když auto před vámi zahne. Hledejte
skulinu, kudy by se dalo projet, když
vám vyjede auto z vedlejší silnice.
Mějte připravený „záložní plán“.

3

Brzdová světla aut. Pokud
nesvítí, resp. neproblikávají,
máte jistotu, že je před vámi
silnice čistá a nic ohrožujícího se
neděje.
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5

Díra v silnici je problém. Pokud
ji zaznamenáte na poslední
chvíli, brzděte, ale s citem (hlavně
žádné zbrklosti). A pokud se
stane, že zkrátka nedobrzdíte, tak
před dírou samotnou brzdy pusťte
a naopak ještě malinko přidejte
plyn a trochu se nadlehčete
v sedačce (odlehčíte přední
kolo a následky pak nemusí být
zhoubné pro vás, ale třeba ani pro
ráfek předního kola).

6

Štěrku na silnici se nebojte, nic
vám neudělá. Rovně se dá jet
bez problémů skoro na každém
podkladu. Brzdy s citem, vyplatí se
(i lehce!) používat zadní.

1

Zatáčku najíždějte vždy co
největším obloukem ve svém
pruhu. Založíte si tak na průjezd
ideální stopou (viz obr.).

2

Rychlost, se kterou budete
zatáčku najíždět, řešte včas.
V zatáčce (v náklonu) se už nebrzdí!

5

Zmáčknutí brzdy uvnitř
zatáčky znamená narovnání
motorky, tedy výjezd mimo
ideální stopu a s největší
pravděpodobností i pád nebo
náraz do překážky.

Pokud se zatáčka náhle
„zavře“, nezmatkujte. Chce
to sebekontrolu, motorku
ještě víc naklonit a snažit se
o průjezd. Moderní motorky
a pneumatiky vydrží hrozně moc,
nehoda je v takovém případě
většinou zaviněna ztrátou odvahy
motorkáře.

4

6

3

V žádném případě nevjíždějte rychle
do zatáček, u kterých nevidíte jejich
konec a nemáte přehled, co se v nich
děje (např. odstavená vozidla) – to je
pravidlo.

brzdy

bez plynu
správná stopa
chybná stopa

Pokud už motorku „položíte“,
uvolněte tělo a svaly a nechte
se smýkat po silnici. Násilné snahy
vstát nebo ubrzdit pád rukama
přinesou už jen další zranění navíc.

s plynem
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Důvěra Spolujízda na motorce,
to je především záležitost důvěry.
Na sedle vzadu nic nezmůžete,
musíte plně spoléhat na řidiče.
Naklánění Spolujezdec se nesmí
v zatáčkách naklánět na druhou
stranu od jezdce. Motorka se
tím „rovná“, a to je nebezpečné.
Výrazně negativně se tím ovlivňuje
ovladatelnost motorky.
Nastupování Spolujezdec
nastupuje na motorku zleva a až
když se zeptá a řidič mu potvrdí,
že může. V té chvíli by měla být
motorka v klidu, pevně a jistě
ﬁxována nohama jezdce, je dobré
mít zamáčklou přední brzdu.
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Ťukání přileb Nic se neděje,
když si občas ťuknete. Není to ani
hanba, ani ostuda – jde hlavně
o souhru. Především by se kvůli
tomu neměl spolujezdec zaklánět,
to je nebezpečné pro vyvážení
motorky při jízdě! Snažte se jet
co nejvíc plynule a vyzkoušejte
si řazení bez spojky – vaše jízda
bude mít mnohem větší švih
a ťukání do helmy tím skoro úplně
eliminujete.

Tip:

Naučte svého
pasažéra všechno
včas a dostatečně razantně.
Při samotné jízdě je už pozdě.

Tip:

Takzvaný „nepromok“
doporučujeme jako jednu
z nejdůležitějších součástí motorkářské
výbavy, hlavně na delší cesty.

Voda Jízda v dešti není sice moc
příjemná, ale taky to není neřešitelný
problém. Takže opět rada číslo
jedna: Nezmatkujte, zbytečně se
moc nebojte a vyhněte se zbrklým
reakcím.
Rychlost Zpomalte intuitivně.
Na vodě má motorka logicky delší
brzdnou dráhu, daleko víc hrozí
například smyk. Obzvláště citlivě
musíte dávkovat především brzdy.
Klíčem k bezpečné jízdě je hlavně
plynulost všech vašich pohybů.
Pokud začne pršet, nesmíte se
dostat do zbytečné křeče.

Chlad, křeče Když prší, bývá
většinou chladněji. Mokré rukavice
a prokřehlé prsty, to je jedna
z nejhorších komplikací pro
ovládání motorky, jaké si vůbec
dovedeme představit. Prochladlá
ruka ztrácí cit, prsty samotné se
často dostávají do křečí – univerzální
rada neexistuje, nezbývá než jízdu
buď přerušit, anebo dělat alespoň
častější zastávky.

Oblečení Existují nepromokavé
pogumované kombinézy a návleky
na boty, které dokážou jezdce
na motorce udržet v relativním
suchu, a to i po několika hodinách
jízdy v dešti. Takzvaný „nepromok“
doporučujeme jako jednu
z nejdůležitějších součástí výbavy,
hlavně na delší cesty.
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Před akcí

Pokud si nejste stoprocentně jistí,
nepředjíždějte, není kam spěchat.
Zařaďte se do svého pruhu,
podřaďte a čekejte na svou šanci.
A hlavně, vždycky se snažte počítat
i s tím, že o vás řidič předjížděného
auta třeba neví a může kupříkladu
sám začít předjíždět.

Samotná akce

Najeďte si ve svém pruhu k levé
straně. Kontrolujte zrcátko, zda
už vás někdo nepředjíždí (pozor,
motorky mají větší mrtvý úhel),
dejte blinkr a konstantním plynem
začněte předjíždět. Vždy se
držte alespoň 1,5 metru bokem
od předjížděného. Dbejte na to,
aby celé předjetí bylo co možná
nejrychlejší.

Tip:

I se slabší motorkou
budete při rozjezdu
a akceleraci vždycky rychlejší
než drtivá většina aut.
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Dokončení

Ve chvíli, kdy jste před předjížděným
autem, už nezrychlujte a plynule se
zařaďte do svého pruhu, držte si
odstup a pokračujte.
Opět, hlavně nezmatkujte: Pokud
při předjíždění překročíte povolenou
rychlost, nechte ji po návratu
do svého pruhu opět plynule vrátit
do běžné hladiny, hlavně před
předjetým autem nezačněte brzdit!

Časté chyby
 nepředjíždějte u odboček
a křižovatek!!!

 nepředjíždějte prudce brzdící auta

(nevíte, proč brzdí, co je před nimi)

 nedělejte ostatním to, co by se

nelíbilo ani vám (myškování, těsné
předjíždění, agresivní reakce)

 Nejpomalejší motorka (jezdec) jede
ve skupině vždy první – jede se její
tempo, na vyjížďce nezávodíme!

 Pokud cestu neznáte (a je

třeba navigovat), vede skupinu
nejzkušenější a bere ohled na
tempo nejpomalejšího!

 Nejrychlejší stroj (jezdec) jezdívá

vždy naopak na konci balíku,
ostatní totiž vždycky lehko dojede
a skupinka se neroztrhá.

 Nejezdí se nalepení za sebou,

skupina využívá celou šířku svého
pruhu a motorky mezi sebou musí
držet bezpečnou vzdálenost.

 Nekontrolujte přehnaně moc

v zrcátkách, zda se skupina
netrhá. Věnujte se hlavně dění
před sebou, to je podstatnější.

 Pokud rádi jezdíte v partě, smiřte
se s tím, že se budete muset
podřídit a budete se dvojnásob
chovat tak, abyste nebyli
nebezpeční pro ostatní.

 Domluvte si signály, kdy budete
brzdit, odbočovat, kdy budete
potřebovat tankovat (každý má
jinak velkou nádrž).

Tip:

Velkým
pomocníkem jsou
interkomy – je možnost se
snáz domluvit a čelní jezdec
může ostatní včas varovat
i před případným nebezpečím.
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Motorka je v dopravě hodně zranitelný článek.
Často budete v nevýhodě i ve chvílích,
kdy budete mít přednost podle pravidel.
 Auto

předjíždějící
v protisměru
Jeho řidič špatně
odhadne vaši
rychlost nebo si vás
vůbec nevšimne.

 Nečekané

brzdy
Například zabočení
auta na menší
vedlejší silnici.
Ty nebývají
značené dopravními
značkami a tato
odbočování lze
jen velmi těžko
předvídat.

V TĚCHTO
SITUACÍCH
SE OCITNETE
KAŽDÝ DEN!
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 Zabočení do protisměru
Auto před vámi (nebo proti vám)
z ničeho nic začne odbočovat vlevo.
Stává se velice často, že řidič vozu už
kouká na silnici, kam míří, přehlídne
blížící se motorku a následně jí vjede
přímo do dráhy. Dá se hodně předvídat, když proti sobě vidíte zpomalující
auto a křižovatku.

 Nedání přednosti z vedlejší
Každé napojení vozidel z vedlejší
silnice je potencionálním
nebezpečím. I tady lze motorku
na hlavní snadno přehlédnout.
Nehleďte na to, že jedete
po hlavní, a pokud se
z vedlejší řítí auto vysokou
rychlostí, raději přibrzděte
a sledujte, co se chystá udělat.
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 Agresivní autaři Častý problém. Auto
blokující schválně pruh, prudké zašlápnutí
brzd před motorkou, agresivní reakce. Někdy
se to stane, svět je zkrátka plný všelijakých
individuí. Ignorujte je, vyhýbejte se jim. Hlavně
se nenechte vyprovokovat k jakémukoli
závodění, to nikdy nedopadne dobře!

 Blinkry Při předjíždění neustále
po očku kontrolujte reakce
předjížděných aut. Vyjet ze svého
pruhu mohou kdykoli. Stane se i to,
že vybočující mnohdy zapomene na
blinkr. Vaše rozhodnutí musí být v
té chvíli rychlé a správné – buť lehce
přidat, anebo dostatečně přibrzdit!
 Nenadálá situace Větev, pes, objížďka – to, že jste ráno jeli
po silnici a ona byla OK, neznamená, že bude ve stejném stavu
i odpoledne při vašem návratu.
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 Krizová situace
Naučit se řešit krizové
situace nejde,
protože je každá z nich
úplně jiná. Je ale dobré
naučit se předvídat
a do krizovky se
vůbec nedostat.
Příklad –
v zatáčce, do
které nevidíte,
vás může
potkat
(a taky potká!)
ledacos!
 Zmatkující řidiči Auto
v cizím městě, nedostatečná
pozornost, náhlá zbrklá
reakce. To také nemůžete
nikdy 100% předvídat.
Naučte se ale ostražitosti
proti „podezřele“ se
pohybujícím autům a hodně
si tím pomůžete!

 Dostal jsem smyk Příčin smyku
může být celá řada – prudké brzdění
na kluzkém povrchu, příliš agresivní
akcelerace nebo velké naklonění motorky.
Při smyku předního kola při brzdění
je důležité okamžitě pustit brzdu,
řídítka držet pokud možno volně
a nesnažit se silou zatočit.
Pokud dostanete smyk
zadního kola, motorka se
začne „přetáčet“. V tu
chvíli lehce uberte plyn
a malým natočením
řídítek proti směru
smyku se snažte
motorku vyrovnat.
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Ve zahuštěném dopravním mumraji musíte mít oči jako
ostříž. Tady nejenže může být ublíženo vám, ale i vy
můžete snadno ublížit.
 Tramvajové

ostrůvky,
zpomalovací
prahy Takové
nebezpečí pro
motorku vyroste
ze silnice jako nic
a města jsou jich plná.
Vyšší koncentraci
těchto nástrah hledejte
zvláště tam, kde je
čerstvě vyřešená
doprava ve starší,
nebo naopak zcela
nové zástavbě.

Tip:

Podélné a příčné prahy jsou velmi nebezpečné hlavně
při snížené viditelnosti nebo v noci. Velice lehce se dají
přehlédnout. Pokud o nich předem nevíte, dávejte neustále pozor.
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 Kolony Stání v kolonách patří k velkoměstům.
Hodně lidí si pořizuje motorku, aby se jim vyhnulo,
aby měli možnost prokličkovat. Což je dobré.
Pozor je ale potřeba dávat na všechny blinkry
– přeskakování aut z pruhu do pruhu, to je pro
motorku jedno z největších nebezpečí.

 Odbočení k domu Stane se
to z ničeho nic, auto odbočující
k domu, obchodu, nějaké
továrně. Mnohdy na poslední
chvíli, často i bez blinkru.
Neexistuje obrana, jen hlídat si
a držet bezpečné rozestupy.
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 Nečekané

otevření dveří
zaparkovaného
auta
Nejezděte
s motorkou
moc blízko řad
zaparkovaných
aut. Nikdy nevíte,
jestli se dveře
neotevřou, jestli
se vystupující řidič
podíval dostatečně
do zrcátka.

 Chodci mezi auty Chtějí přejít a ani je nenapadne, že by
po silnici mohla jet motorka. Tady existuje jen jedna rada, zvučná
(*ale stále homologovaná) výfuková koncovka. Hlasité motorky si
lidé všimnou – na toto téma se hodně hovoří hlavně v souvislosti
s elektro-skútry, které se městy pohybují vlastně neslyšně.
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 Auta v protisměru Ve městě
(i jinde) musíte neustále kontrolovat
i auta v protisměru. Nikdy nevíte, kdy
a kdo vybočí z pruhu proti vám...

 Semafory Protijedoucí na poslední chvíli
odbočuje vlevo a nevšimne si, že ve stejné
chvíli se na oranžovou snaží křižovatku
v protisměru projet motorka.

 Kostky a olej V centrech měst jsou kostky velmi
častý jev a pro motorku představuje snížená adheze
na nich velké nebezpečí – zvláště, když jsou mokré.
Pozor je nutné si dát i u čerpacích stanic, kde jsou
na zemi často vylité provozní kapaliny z aut.
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Delší cesta s sebou nese
řadu nástrah. Tady jsou
ty nejčastější…
Odlišnosti v pravidlech

Jiná zem, jiný mrav, jiná pravidla.
To platí i pro motorky. Zajímejte
se o pravidla silničního provozu,
ale také o zvyklosti dané země.
Na Sicílii se třeba motorkám
přednost nedává vůbec a počítá
se s tím, že se motorkář „postará“.
V severských zemích naopak
motorkám auta uhýbají. V zemích
bývalého východního bloku nemají
řidiči osobní zkušenost s velkými
motorkami, a proto je nerespektují
a nedokážou předvídat.
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Bagáž, kufry

Dovolená na motorce, to je věčné
pakování, uklízení, rovnání věcí
a kontrola správného upevnění
na motorce. Největší potenciální
problém v sobě nese bagáž
přivázaná k motorce takzvanými
„gumycuky“ nebo „pavouky“ –
uvolnění a zaklínění takového
zavazadla za jízdy do zadního kola
bývá častý problém a důvod celé
řady ošklivých nehod (obzvlášť
ve vyšších rychlostech na dálnici).
Naložená motorka má také úplně
jiné – a většinou horší – jízdní
vlastnosti.

Tip:

Odpočinek, zastávky

Na většině typů motorek se dá
za den bez problémů absolvovat
dávka tak do 1000 km. Počítejte
s pravidelnými zastávkami alespoň
v intervalu do 200 km, které zřejmě
spojíte s natankováním. Pijte,
projděte se, udělejte pár dřepů, ať
vám „nedřevění“ nohy.

Cestujte s navigací

Naučte se navigaci včas intuitivně
ovládat a používejte ji aktivně. Není
nic nebezpečnějšího než se „motat“
s plně naloženou motorkou po cizím
velkoměstě a hledat odbočky nebo
místa vhodná k zaparkování. Zmatek
a nečekané reakce, tím si jasně
koledujete o průšvih.

Na dovolenou jezděte raději ve více lidech.
V případě problémů si snáze navzájem pomůžete!
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Říká se, že trénink dělá mistra a na motorce to platí
dvojnásobně. Než poprvé vyjedete do provozu, měli byste
si vyzkoušet a dostat „do ruky“ následující dovednosti.
Jsou absolutním základem pro bezpečnou jízdu.
Jemná motorika

Ovládání motorky v malých rychlostech,
být schopný s ní bezpečně manipulovat
– tyhle dovednosti budete potřebovat
každý den v jejím sedle. Vyzkoušejte si
„nasucho“, jak se ovládá, jak přenášet
váhu, a osahejte si ovládací prvky.
Pomalou jízdu (třeba s použitím
kuželek) si vyzkoušejte na odlehlém
parkovišti nebo opuštěném letišti,
kde budete mít klid.

Krizové brzdění

Být schopný bezpečně ovládat svoji motorku při krizovém brzdění by měla
být samozřejmost, proto si ji vyzkoušejte. Dostanete cit pro brzdy, poznáte,
kde je limit přilnavosti a jak se motorka při takovém manévru chová. Brzdění
se vyplatí často trénovat, v krizi totiž nebudete zmatkovat. Vyzkoušejte
si, jaký účinek má přední a zadní brzda. Důležité je získat cit, protože při
krizovém brzdění je většina váhy na předním kole a udržet ho na hranici
přilnavosti (v tu chvíli motorka zpomaluje nejvíce) není lehké.
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Vyhýbací manévry

Trénujte si vyhýbací manévry a buďte připraveni na to, že je budete muset
použít. Díky tomu, že si vyzkoušíte krizové brzdění, budete moci před
překážkou do poslední možné chvíle brzdit a potom stylem „zlomení motorky
pod sebe“ se překážce vyhnout. A nezapomeňte – platí pravidlo, že vždycky je
lepší s motorkou spadnout než trefit stojící překážku.

Mít motorku pod kontrolou

Vůbec nejhorší je se motorky bát
a doslova se prát s jejím ovládáním.
Zbytečně stresové reakce jezdců
zplodily už řady chyb. Každý najetý
metr na zkušební dráze je zkušenost,
která se na silnici připočte k dobru!

NAD MOTORKOU
MUSÍTE ZÍSKAT
KONTROLU. TO JE
ZÁKLAD
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Řetěz
Věnujte mu zvláštní
péči. Vyčistěte ho
a namažte prostředky,
které jsou k tomu
určené. Potom ho
správně napněte,
když motorka stojí svou
váhou na stojánku.
Průvěs nechte cca
4 cm, raději víc než
míň. Při přepnutí totiž
může zamezit funkci
zadního tlumiče, když
se motorka někde víc
zhoupne.

Pneumatiky
Kontrolujte často jejich stav
a dofoukněte vzduchem podle
tlaků doporučených výrobcem
gum na vaši konkrétní motorku.
Pokud už nemají původní profil,
bude lepší koupit novou sadu.
Zkontrolujte těsnost předních
tlumičů a zadního centrálního
tlumiče.
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Brzdy
Zkontrolujte stav brzdových
destiček (u bubnových brzd mrkněte
na pakny) na obou kolech. Po zimě
doporučujeme vyměnit brzdovou
kapalinu, protože na sebe váže
vodu a přes zimu mohla ztratit svoje
vlastnosti.

Elektrika a povinná výbava
Vyzkoušejte, že fungují
světla, brzdovka, blinkry
a klakson. Nezapomeňte
na motolékárničku a podle
potřeby doplňte nářadí, jestli
jste přes sezonu některé
poztráceli.

Motor
Neuděláte chybu, když
před zimou vyměníte
olej a filtr. Samozřejmě
nezapomeňte ani na filtr
vzduchový – ten buď
vyměňte za nový, nebo
vyperte v prostředku
k tomu určeném. Vizuálně
zkontrolujte těsnost motoru
a přesvědčte se, zda je
baterka v dobré kondici,
popřípadě ji dobijte určenou
nabíječkou.

GUMY
FOUKEJTE
ČASTO
A POUZE
VZDUCHEM
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Výběr destiček

Každý výrobce dává do svých
motorek vyzkoušené destičky, které
fungují dobře s použitými brzdovými
kotouči. To ale neznamená, že
neexistují destičky lepší. Můžete
si vybrat z různých směsí –
od standardních, sinterovaných,
karbonových až po čistě závodní.
Rozdíly v nich jsou markantní, a to
jak cenové, tak i ve výsledném
brzdném účinku. Pro použití
na silnici nedoporučujeme závodní
destičky, protože ty potřebují
nejdříve zahřát, aby správně
fungovaly. Navíc v dešti může být
jejich použití hodně nebezpečné.

Opletené hadice

Tohle je investice kolem dvou
tisíc a rozhodně se vyplatí.
Většina motorek je totiž vybavena
gumovými hadicemi, které sice
brzdí, ale při opravdu velkém tlaku
se rozpínají a brzdný účinek není
takový, jaký by mohl být. Proto je
doporučujeme vyměnit za hadice
opletené, které se i při
tom obrovském
tlaku, který
v brzdové soustavě
vzniká, nerozpínají
a vy budete mít
z brzd mnohem lepší
pocit.
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Brzdová kapalina

Výrobci doporučují výměnu
brzdové kapaliny po dvou
letech provozu motorky, ale nic
nepokazíte tím, když ji vyměníte
každé jaro, než vyjedete. A pokud
jezdíte hodně na okruhu, tak
doporučujeme výměnu každý
půlrok. Brzdová kapalina na sebe
totiž váže vodu, a tím pádem se
časem snižuje její účinnost (proto
nekupujte velké balení, které
necháte dlouho ležet v garáži).
Nikdy nepřelévejte nádobku až
po hrdlo – kapalina by měla být
uprostřed mezi ryskami.

Čistota především

Brzdy je potřeba – jako všechno
– pravidelně čistit. Zamezíte tak
zareznutí brzdových pístků, což se
často vyskytuje u starších motorek.
Brzdy čistěte prostředky, které jsou
k tomu určené, a nic nezkazíte tím,
když je občas pořádně vyfoukáte
kompresorem.

Pneumatiky nejlépe nové

Gumy jsou vcelku drahá záležitost,
ale tady se opravdu nevyplatí šetřit.
Motorka holt něco stojí, s tím je
potřeba se smířit. Vždycky je lepší
koupit gumu novou, která má
zaručené vlastnosti a nikdy vás bez
varování nevyděsí. Chtějte vždy
gumy s maximálním stáří pěti let,
starší rozhodně ne!

Nejdůležitější je tlak

Tlaky v gumě kontrolujte často,
protože špatně nafoukaná
pneumatika nemá ty vlastnosti, jaké
by mít mohla. Vždycky foukejte
vzduchem (nikdy plyn jako v autech)
a za studena. Jet pět kiláků k pumpě
a tam si je dofouknout je špatně,
protože i tak málo stačí k tomu, aby
se gumy ohřály a tlak v nich výrazně
stoupnul. Držte se doporučení
výrobce, jaké tlaky mají mít konkrétní
gumy na konkrétní motorku.

Zahřátí

Gumy na motorce fungujou jinak
než v autě – tady je potřeba
nejdřív trochu zahřát a potom
budou teprve držet tak, jak
mají. Na silnici stačí dva
nebo tři kilometry, na okruhu
ve svižnějším tempu jedno kolo.
Správně zahřátou gumu poznáte
tak, že motorka, a hlavně řízení
jakoby ztvrdne.

Měkčí nemusí být lepší

Nevěřte tomu, když vám někdo
bude říkat, že měkčí guma je
vždycky lepší než tvrdší. Ne vždy
to musí platit. Měkčí (závodní)
směs má sice většinou lepší
přilnavost, ale hodně rychle odchází
a je potřeba na ni mít správně
nastavený podvozek. Tvrdší silniční
pneumatika se ohřeje rychleji
na svou provozní teplotu a nebude
vyžadovat tak důkladné ohřátí, aby
správně fungovala.

Pozor na proﬁl

Sportovní gumy mají jiný profil než
gumy cestovní. Jsou špičatější, aby
motorka líp zatáčela a v náklonu
měla díky větší kontaktní ploše lepší
přilnavost. Dát sportovní gumu
na cestovní motorku (aby mi to „líp
drželo“) je ale nesmysl, protože
sportovní gumy nejsou v přímém
směru tak stabilní a na cestovní
motorky se nehodí. I na cestovních
gumách se dá jet velmi svižně
a bezpečně!
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Zajímavost a pestrost, to je jedno ze
synonym pro motorky jako takové.
Každý typ je jiný, každá kategorie poskytne jiný zážitek. Zde
jsou nejčastější vlastnosti jednotlivých kategorií.

Silniční sportovní
Co zažijete:
Dnešní silniční sportovní
motorky jsou z větší
části konstruovány
pro jízdu na okruhu.
Na běžné silnici jejich
schopnosti povětšinou
nevyužijete. Přesto jsou oblíbené,
mají charisma těch nejlepších.
Jaké jsou nástrahy:
Je tu potenciál velké rychlosti
a poměrně tvrdý podvozek. Zadek
máte výš než ruce, správné jízdní
grify se musíte naučit, není to úplně
intuitivní.
Vysoko položené sedlo znamená,
že tolik populární „koleno na zemi“
vyžaduje náklon až k 45°, a to už je
práce pro profesionály – na naháčích
je to kupříkladu mnohem snazší.
Velice slabý „rejd“, tyhle motorky
mívají docela problémy ve městech
při otáčení.
Na co koukat:
Jedním z hlavních ukazatelů při koupi
bývá udávaný počet koní. Ale to je
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omyl. Zkušení jezdci vědí, že pro
začínající piloty je daleko lepší střední
objem (šestistovky), a to hlavně kvůli
váze, zvladatelnosti a větší čitelnosti
ovládání motorky. Moderní litrové
supersporty jsou mnohdy už tak
silné, že jejich chování musí krotit
bezpečnostní systémy.
Jak je to s pohodlím:
Není ho tu moc. Jezdec si musí
zvyknout na skrčenou pozici, polohu
pevně zapřenou do rukou, hodně se
„napracujete“, hlavně když půjdete
tvrdě na brzdy.

Naháče

Co zažijete:
Nejdostupnější a nejrozšířenější
kategorie. Snadné ovládání,
nenáročnost a možnost výběru
moderního, nebo naopak
klasického designu z nich dělají
nejžádanější a nejrozšířenější zboží.
Jaké jsou nástrahy:
Typickým neduhem starších
modelů naháčů byla vysoká
váha v kombinaci s velmi
měkkým podvozkem. To se
v posledních letech hodně mění,
mnohdy až k protipólu, kdy jsou
některé současné naháče příliš
malé a tvrdé. Volte kompromis.
Na co koukat:
Velký motor znamená větší spotřebu.
Setkat se můžete s úspornými
dvouválci o objemu 500 cm3, kde
spotřeba činí ø 3 litry, na druhém
pólu jsou pak starší velkoobjemové

motory, kde není problém se dostat
i nad 10 litrů na 100 km!
Jak je to s pohodlím:
Posez pohodlný. Jak ale název
napovídá, na těchto motorkách fouká.
Při delší cestě vás unaví i předpisová
jízda na dálnici, neustále se s tím
budete „prát“. Kvůli tomu nejsou tyto
motorky konstruovány na vysoké
rychlosti.

Cestovní, turistické
Co zažijete:
Dovolená, cestování na motorce, to je
ten největší relax, jaký si lze užít.
Jaké jsou nástrahy:
Nástraha je často váha. Tyhle motorky
jsou velké a těžké. Mnohdy bude (než
samotná jízda) větším adrenalinem
zastavení nebo pojíždění na parking.
Problémy mívají nejvíc jezdci menších
postav.
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Na co koukat:
Mezi cestovními stroji přebírají žezlo
motorky s vyššími podvozky (cestovní
endura). Pokud si kupuju motorku
na dlouhé cesty, pak jde v první řadě
o to, jak pohodlně se cítím za jejími
řídítky. Přirozenost především!

Jak je to s pohodlím:
Nejpohodlnější motorky ze všech.
Jediným negativem může být
problém s došlápnutím na zem
z vysoké stupačky.

Choppery, cruisery
Co zažijete:
Tady jde o image. Nákupem
motorky s nízko položeným sedlem
a vysokými řídítky si kupujete i názor,
svébytný životní styl.
Jaké jsou nástrahy:
Musíte počítat s mnoha faktory. Kvůli
délce a nízkému podvozku velké
oblouky v zatáčkách, slabá jistota
na brzdách (přední kolo není tak
zatížené jako u ostatních motorek),
nutnost ovládat práci se spojkou,
kterou vyžadují velkoobjemové
dvouválcové motory.
Na co koukat:
Čím divočejší konstrukce, tím větší
výzva, ale i námaha s řízením. Různé

Jak je to s pohodlím:
Na těchto motorkách sedíte
vzpřímeně, veškeré otřesy jdou
do zad, někdy to (obzvlášť po delší
jízdě) i dost citelně bolí. Tedy alespoň
ve srovnání s jinými motocykly.

Co zažijete:
Volnost, lehkost, zábavu –
motocyklový svět nemá zábavnější
segment.

pro případ drobných karambolů –
chrániče hrudníku, loktů, kolen,
vysoké pevné boty a kvalitní přilby
jsou zde víc než povinností!

Jaké jsou nástrahy:
Tyto motorky jsou relativně bezpečné.
Nejezdí se ve velkých rychlostech,
takže je potřeba ochránit se hlavně

Na co koukat:
Není moc kde jezdit. To je velký problém, protože příroda není zařízená
na to, aby se po ní proháněly motorky.

Enduro-Cross
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přestavby, předsazené vidlice, vysoko
vynesená řídítka, to už je hardcore
vyžadující zdatného jezdce. Pokud
tedy začínáte, spokojte se s běžným
produkčním strojem.

Jak je to s pohodlím:
Na pohodlí tady asi koukat moc
netřeba, o to tu jezdcům tolik nejde.
Bavme se víc o bezpečnosti. Nikdy
nikam nejezděte sami, pokaždé
alespoň ve dvou. Důvod je jasný,
když budete potřebovat zavolat
pomoc, tak se na poli nebo v lese
sami těžko někoho dovoláte.
Rovněž počítejte s tím, že tyto stroje
vyžadují péči a častější servisní
úkony než běžné silniční motorky.

Skútry

Co zažijete:
Ve městě se zbavíte dlouhých
prostojů v kolonách, z velké části
odpadají i problémy s parkováním.
Jaké jsou nástrahy:
Pokud přesednete z auta na skútr,
musíte změnit návyky. Za řídítky jste
zranitelnější, ale také obratnější – toho

se musíte naučit využít ve prospěch
své bezpečnosti.
Na co koukat:
Skútry na vyšších kolech mají celkově
vyšší konstrukci, tedy máte o dopravě
okolo sebe větší přehled. Vysoká kola
ale mívají užší pneu, takže jsou vratší
než modely na malých kolech se
širokými gumami. Důležitá je i samotná
váha stroje, ta rozhoduje o hravosti
manipulace.
Jak je to s pohodlím:
Malé skútry s motory okolo 50 cm3 jsou
zkonstruovány pro přesun po městě
a na menší vzdálenosti. Jak ale objemová kubatura roste, roste i pohodlí
(rozměry) a s tím spojená možnost
cestování. Od 300 cm3 už kupujete
plnohodnotnou motorku s veškerým
komfortem, nad 500 cm3 už naleznete
v katalozích skutečně luxusní koráby.

Tip:

Od roku 2013 můžete skútry o objemu 125 cm3 s automatickou
převodovkou řídit s řidičským oprávněním skupiny „B“,
tedy s platným řidičákem na auto. Škoda toho nevyužít…
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Bezpečnost je jedním z největších témat všech světových
výrobců. Motorky dnes dokážou pomoci svým řidičům
v nejedné zapeklité chvilce. Připomeňme si ty
nejpotřebnější systémy:
 Brzdový systém ABS

Jedním z nejčastějších důvodů pádů
na motorce je smyk způsobený
neadekvátně tvrdým brzděním.
Většinou je to tak, že se řidič něčeho
lekne, prudce zamáčkne přední brzdu
a dostane přední kolo do smyku –
a příčina pádu je na světě. Anti-lock
Brake System (ABS) toto eliminuje.
U řady modelů byl doposud volitelnou
výbavou, od roku 2016 bude na nové
motocykly o objemu vyšším než
125 cm3 prodávané v EU montován
povinně!

 Automatická převodovka

V současnosti již existuje mnoho
modelů motocyklů, které ulehčují
svému řidiči jízdu tím, že si řadí
rychlostní stupně zcela samostatně
nebo například jednoduchým
přecvaknutím „knoflíku“ – namísto
koordinace levé ruky na spojce
a pravé nohy potřebné k ovládání
řadicí páky. Jasné výhody pro
plynulost jízdy v hustém městském
provozu i pro pocit pohodlí
na delších cestách.
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 Kontrola trakce (TC)

Omezení prokluzu zadního kola.
U silných motorek se často stává,
že jezdec na výjezdu ze zatáčky
přidá nepřiměřeně plyn, zadní pneu
neunese agresivní nástup výkonu
a kolo proklouzne. Nejhorší následky
jsou, když se to motorce stane
ještě v náklonu. V reálu systém TC
za řidiče při nesprávném manévru
mírně „ubere“ plyn a zabrání tak
problému.

 Launch Control

Nic na světě se neumí rozjet tak
rychle jako motorka. Už nižší objemy
zvládají akceleraci z 0 na 100 km/h
v časech okolo 5 vteřin, což je
hodnota srovnatelná i s nejsilnějšími
sportovními vozy současnosti. Launch
Control u nejsilnějších (většinou
sportovních) motorek pak napomáhá
ideálnímu rozjezdu tak, že drží otáčky
motoru na přednastavené hodnotě
a jezdec koriguje průběh rozjezdu
pouze prostřednictvím spojky, čímž
se mu celá operace ulehčí.

 Rychlořazení – quickshifter

Rychlořazení se používá hlavně
na sportovních motorkách, kdy
pomocí něj můžete snížit dobu
potřebnou pro přeřazení. Při jízdě
tak vůbec nemusíte ubírat plyn
ani mačkat spojku, když řadíte
nahoru. Opět systém sloužící
i ke zjednodušení ovládání v provozu.

 Tempomat

Systém velice podobný
automobilovému, určený převážně
pro velké cestovní motorky. Řidič
si zpravidla na ovladači tempomatu
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řídicí kontrolka motoru

plyn

senzory kontroly trakce

řídicí jednotka ABS

budíky

řídicí jednotka
semi-aktivního
podvozku
senzor ABS
teleskopická
vidlice

senzor
ABS

pružina s ventilem
senzor zdvihu vidlice

(páčce nebo ovládacím panelu)
nastaví požadovanou rychlost
a motorka potom tuto rychlost
udržuje. Tempomat se automaticky
vypne při přibrzdění, změně
rychlostního stupně nebo vymáčknutí
spojky.

 Semi-aktivní podvozek

Automatický systém nastavování
podvozku během samotné jízdy.
Motorka je pomocí tohoto systému
schopna se přizpůsobit danému
typu vozovky i stylu jízdy samotného

řidiče. Reakce je blesková – systém
je schopný při brzdění přitvrdit
předek a na výjezdu ze zatáčky
přitáhnout zadek, aby motorka držela
nejideálnější linii.

 Jízdní režimy

Možnost úpravy reakce motoru
v návaznosti na změnu podmínek.
V řídicí jednotce motoru jsou
předdefinovány palivové mapy a pilot
jen jednoduchým přepnutím volí, zda
jede na suchu a využije plný výkon
stroje, nebo je (například na mokru)
lepší na výkonu ubrat a křivku jeho
využitelnosti víc vyhladit.

 Antihoppingová spojka
a motorová brzda

Při prudkém brzdění a rychlém
podřazování se může stát, že
brzdný moment na zadním kole
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 GPS

Mnohé velké motorky už mají
systémy navigace zabudovány přímo
ve svých informačních panelech. Jak
bylo řečeno na jiném místě tohoto
materiálu, naučte se GPS používat
aktivně, předejdete tak mnohým
nebezpečným situacím při pohybu
v neznámém prostředí.

 Xenon-adaptivní světlomety
(velice často ještě odlehčeném)
překročí mez adheze a kolo začne
prokluzovat nebo skákat po silnici.
Antihoppingová spojka v tu chvíli
začne prokluzovat, tedy dovolí
zadnímu kolu, aby se točilo o něco
pomaleji než kolo přední, a tím udrží
motorku stabilní.

Doplňková výbava „adaptivními
světlomety“ obsahuje dodatečný
servomotor v zrcadle, který
zajišťuje optimální osvětlení
zatáčky. Servomotorek automaticky
vyrovnává úhel příčného naklonění
motorky při průjezdu zatáčkami
a nasměruje světelný kužel
v optimálním úhlu. Doplňuje tak
standardní funkci klasického xenonu,
který je schopný se naklánět
v horizontální ose podle zatížení
motorky.
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Elektricky nastavitelný větrný štítek
Některé cestovní motocykly a velká
endura mají ve výbavě elektricky
nastavitelný větrný štítek, který
poskytuje lepší komfort při cestování.
Vyspělá konstrukce plexištítů
umožňuje dokonalejší odvod
vzduchu kolem řidiče motocyklu
a ten je tak chráněň před větrem
a nepříznivými podmínkami.
Všechno záleží na preferencích
jezdce a jeho tělesné výšce. Za jízdy
si je schopný pomocí tlačítka
na řídítkách elektricky upravit
výšku plexištítu tak, aby se co
možná nejlépe izoloval od okolních
podmínek. Většina systémů vyhoví
i vyšším jezdcům
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a v poslední době se objevuje
i možnost manuálního nastavení
za jízdy buď otočným ovladačem,
nebo vytáhnutím jednoduché
pojistky.
Za negativum se dá považovat
situace, kdy se za větrným štítkem
začnou tvořit nepříjemné turbulence,
které naráží na hlavu jezdce.
V určitých případech není dobré
vytahovat štítek až do horní polohy,
ale citlivě ho posunout do takové
výšky, aby byla jízda co nejvíce
příjemná.
Cílová skupina / preference:
Cestovní motocykly, endura.

Vyhřívané rukojeti a sedlo
U moderních motorek můžeme
najít vyhřívané rukojeti a sedlo,
které většinou patří do příplatkové
komfortní výbavy. V rukojetích
a sedle jsou rozmístněné topné
spirály, které se podle potřeby
ohřívají, a jezdec je při chladnějších
podmínkách ve větší tělesné pohodě.
Vyhřívané rukojeti jsou při
chladnějším počasí neocenitelnou
komfortní výbavou cestovních
motorek. Díky tomu, že máte
ruce i v rukavici v teple, jedete
bezpečněji, protože nebudete
trpět zkřehnutím prstů, a tím
pádem sníženou citlivostí. Stejně
příjemné je i vyhřívání sedla jezdce
a spolujezdce. U většiny motorek

se dá vyhřívání nastavit v několika
stupních podle osobních preferencí.
Pokud jsou vyhřívané rukojeti
v originální doplňkové výbavě
výrobce, nebývá s nimi žádný
problém. Ten může nastat, pokud
vybavíte svoji motorku systémem
vyhřívání dodatečně neoriginálním
příslušenstvím. Ve velké většině
jsou potom rukojeti vlivem montáže
topných tělísek velmi tlusté a obtížně
se drží. Dbejte proto při zakoupení
tohoto příslušenství na to, aby jeho
tloušťka byla stejná jako originál.
Cílová skupina / preference:
Cestovní a sportovní motocykly,
endura.
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Statistiky
bezpečnosti

… co z nich plyne
Ukážeme si na statistikách
BESIPu nejčastější rizika
spojená s jízdou
na motorce.
Statistika pro rok 2013 říká:
 Z celkového počtu dopravních

nehod s účastí motocyklistů
(2663) bylo jen 1486 dopravních
nehod zaviněno motocyklisty,
tj. za 56 % jsme si mohli výhradně
sami a v 44 % nám k nehodě někdo
„dopomohl“. Ve 37 případech
(59 %) byl z celkového počtu
63 usmrcených motocyklistů
viníkem právě řidič motocyklu!
Pro nás to znamená:

 Pravda je, že ta fatální rána

pro motorku může přijít vlastně
odkudkoli – auta, chodci, zvířata,
povětrnostní vlivy, znečištěná
silnice, dopravní značení, kiks
kohokoli, kdo se pohybuje po silnici
nebo kolem ní. Lék na to je jediný
– neustálá ostražitost a naučit se
předvídat.
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Statistika pro rok 2013 říká:
 Na celkovém počtu usmrcených

osob v období 1993–2013 činil podíl
motocyklistů 8,5 %, což znamená, že
téměř každá 12. usmrcená osoba byl
motocyklista (v roce 2013 činil podíl
motocyklistů 11,3 %). Od roku 2006
doposud byl podíl usmrcených
motocyklistů ke všem usmrceným
osobám vždy vyšší než 10,0 %
(negativní trend)!!!
Pro nás to znamená:

 Motorka je v provozu skoro

vždycky ten nejslabší článek,
drobný karambol na křižovatce
může mít v podání dvou aut
podobu trochu pomačkaného
plechu, střetne-li se ale
na témže místě (a ve stejné
rychlosti) auto s motorkou, prakticky
vždycky to dopadne o mnoho hůř.

Statistika pro rok 2013 říká:
 Nejvíce nehod motocyklistů bylo

evidováno v sobotu a v neděli,
v obou dnech byl podíl zavinění
motocyklistů rovněž nejvyšší,
a to 67 %, tzn. 2/3 víkendových
dopravních nehod zavinili
motocyklisté! Nejvíce motocyklistů
(15) bylo usmrceno v červenci,
nejvyšší podíl usmrcených
motocyklistů na všech usmrcených
(24 %) byl evidován v dubnu –
přibližně každá 4. usmrcená
osoba byl motocyklista!
Pro nás to znamená:

 Věc, která má svoji logiku. Sobota je

volný den, povětšinou pro motorkáře
ideální na vyjížďku. Na silnice
však bohužel vyjíždějí i sváteční
automobilisté (víkendáři, často starší
řidiči). Potkávají se tak nejsvižnější
a nejpomalejší účastníci dopravního
provozu – a to je vždycky zle…

MOTORKA JE
V PROVOZU
SKORO VŽDY
TEN NEJSLABŠÍ
ČLÁNEK
Statistika pro rok 2013 říká:
 V roce 2013 došlo ke

142 dopravním nehodám s účastí
motocyklistů, kdy viník (motocyklista)
byl pod vlivem alkoholu a omamných
látek. V 53 % případů byl u řidiče
(motocyklisty) zjištěn obsah
alkoholu 1 ‰ a více, ve 39 %
případů dokonce 1,5 ‰ a více!!!
Pro nás to znamená:

 Nejznámější a nejuznávanější

knihy o teorii jízdy považují dobrý
psychický stav, odpočatost
a soustředění za nejdůležitější bod
přípravy jezdců MotoGP. Dělejte to
taky tak.
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1)

Zastavte tak, abyste
nepřekáželi případnému
provozu Vypněte motor, sundejte
helmu, svlečte zbytečné svršky.
To, že do vás někdo zezadu narazí,
ničemu nepomůže. Stejně tak,
pokud budete kolem nehody pobíhat
zpocení v helmě a teplém oblečení.
Snažte se zachovat klidnou hlavu,
orientovat se, přemýšlet.

2)

Zajistěte místo nehody
proti další nehodě Udělejte
maximum pro to, aby si vozidla
přijíždějící po silnici směrem k vám
nehody všimla co nejdříve (výstražná
světla, trojúhelník, reﬂexní vesta).
To samozřejmě neznamená, že
poběžíte dát trojúhelník (pokud
nemáte v motorce, najde se v prvním
autě) půl kilometr před nehodu, dřív
než se pustíte do první pomoci.

Uvolněte dýchací
cesty zakloněním
hlavy
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3)

Tísňové volání – 155
Pokud jste na místě nehody
sami, volejte ještě před první
pomocí. Do telefonu uveďte co
nejpřesněji místo nehody (ulice,
křižovatka, kolikátý km dálnice
a směr, orientační bod v terénu),
popis nehody a množství a rozsah
zranění, svoje jméno a telefonní
číslo. V případě, že si nevíte rady
s první pomocí, požádejte o radu
dispečera tísňové linky.

4)

Zhasněte motor
havarovaného vozidla
Najděte klíčky nebo kartu a vyjměte
je ze spínací skříňky. Předejdete tak
nejen možnému výbuchu, ale také to
všem usnadní pohyb na místě nehody
(hluk, výfukové plyny).

5)

Orientujte se na místě
nehody
Zjistěte, kolik je na místě zraněných,
hledejte nejen ve voze, ale pokud
tomu okolnosti naznačují, také kolem.
Jako první začněte ošetřovat ty,
kteří jsou v bezvědomí.

6)


Nejdůležitější
postupy
Zraněným pohybujte vždy jen
v ose jeho těla směrem k hlavě.
Při vyprošťování z vozidla uchopte
zraněného zezadu pod oběma
pažemi za předloktí, položte si ho
na sebe a táhněte ven.
Zraněné položte na rovnou
plochu mimo vozovku, pokud
možno na deku, igelit, bundu
či jinou podložku a uveďte je
do stabilizované polohy. V případě,
že hrozí požár vozidla, zvolte místo
pro zraněné dál od vozu.
Pokud je havarovaný motocyklista,
sejměte mu přilbu. V žádném
případě mu nepohybujte hlavou,
snažte se udržet krční páteř
v rovině. Pokud je na místě
přítomna další osoba, ať přidržuje
bradu zraněného a vy pomalu
vytahujte přilbu přímo nahoru.
V žádném případě nedávejte
zraněným před příjezdem lékaře
žádné tekutiny. Pokud není
nutné havarované osoby z vozidla
vyprošťovat, tj. pokud jsou při
vědomí, bez života ohrožujících
zranění a nehrozí požár vozidla,
raději nechte tuto práci na hasičích,
neriskujte poranění páteře.

U dospělých
30 stlačení/2 vdechy
Nejdřív životní funkce, pak teprve krvácení!
Hloubka stlačení
hrudního koše
max. 5 cm
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7)

Zjistěte míru poranění
Pokud je zraněný v bezvědomí
(nereaguje na hlasité oslovení
ani štípnutí), zjistěte, zda dýchá.
Nejjednodušší metodou je poslech
dechu u jeho úst. Dále si všimněte,
zda zraněný silně nekrvácí (prosáklý
oděv, ohmatání zadní části hlavy
a zátylku, spodní části těla).

8)

První pomoc
Pokud zraněný nedýchá,
uvolněte mu dýchací cesty
lehkým zakloněním hlavy. Do úst
mu sahejte pouze v nejnutnějším
případě, kdy je potřeba odstranit
překážky dýchání (umělý chrup, cizí
tělesa). Pokud i nadále nedýchá,
zahajte srdeční masáž, případně
dýchání z úst do úst, pokud možno
přes resuscitační roušku – vdechnout
vzduch a oddálit ústa, aby mohl
zraněný vydechnout, opakujeme.
U dospělých a dětí od 1 roku
v poměru 30 stlačení/2 vdechy,
frekvence 100–120 stlačení
za minutu, hloubka stlačení
hrudníku 5 cm, u dětí do
1/3 hrudníku. Zastavte krvácení.
Použijte součásti povinné lékárny,
případně alternativní způsoby
(tričko, pásek atd.).

1)

9)

Zabezpečte stopy a vozidla
Pokud máte před příjezdem
záchranných složek čas, zabezpečte
vozy proti dalšímu poškození,
a pokud je potřeba pro zprovoznění
další dopravy s vozidly hýbat,
zakreslete jejich pozici na vozovce.
Pokud jsou na místě svědkové,
přesvědčte je, ať počkají do příjezdu
policie, případně si zapište jejich
kontaktní údaje. Zabezpečte majetek
uvnitř i vně vozidel.

10)

Buďte nápomocní
Jakmile dorazí první ze
záchranných složek, sdělte veliteli
zásahu všechny informace
o nehodě – množství zraněných
a především osob, které jste
nebyli schopni vyprostit, jaké hrozí
nebezpečí a co jste udělali pro
jeho omezení. Řiďte se pokyny
záchranářů a buďte jim k dispozici.

Přednost zraněným
v bezvědomí
Naučte se
stabilizovanou polohu
3)

2)
4)
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Řidičské oprávnění v oblasti
motocyklů lze udělit jen osobě, která
dosáhla věku

15 let, jedná-li se o skupinu AM

(lze udělit jen s písemným
souhlasem zákonného zástupce),

16 let, jedná-li se o skupinu A1

(lze udělit jen s písemným
souhlasem zákonného zástupce),

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze
udělit rovněž osobě, která dosáhla
věku 21 let, pokud je řidičské
oprávnění omezeno jen na tříkolová
motorová vozidla nebo pokud je
tato osoba nejméně 2 roky držitelem
řidičského oprávnění pro
skupinu A2.

18 let, jedná-li se o skupinu A2,
24 let, jedná-li se o skupinu A.
Počínaje lednem 2013 se
dosavadní skupina řidičského
oprávnění A s omezením do
25 kW nově označuje jako skupina
A2. Do této skupiny jsou, oproti
dosavadní specifikaci, zařazeny
motocykly s postranním vozíkem
nebo bez něj s výkonem motoru
nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu
a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které
nebyly upraveny z motocyklu s více
než dvojnásobným výkonem.
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Důležitá telefonní čísla
Tísňová linka 

155

Jednotná linka 
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Zdravotnická záchranná služba

Jednotná evropská linka společná pro tísňové volání
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