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MANIPULÁCIA S MOTOCYKLOM
Na manipuláciu a manévrovanie s motocyklom sa vždy plne sústredíme, stačí maličké zaváhanie alebo nepozornosť a dôjde k pádu motocykla. Pritom príde k zbytočnému poškodeniu
motocykla a my sa môžeme vážne poraniť. Bezpečne manipulovať s motocyklom na kolesách a na mieste, vieme len vtedy, keď dodržíme základné pravidlá (postupy), ktoré sú uvedené
nižšie.

JAZDEC VEDĽA MOTOCYKLA - ZÁKLADNÝ POSTOJ JAZDCA (obr. 1)
Stojíme vľavo od motocykla, približne na šírku ramien, v miernom predklone, s váhou rozloženou na obe celé chodidlá. Ľavou rukou držíme ľavú rukoväť. Pravou rukou zadnú
(poprípade bočnú), madlo a korigujeme rovnováhu.

Obr. 1 – Základný „ľavostranný“ postoj jazdca

VEDENIE DOPREDU (obr. 2)
Vychádzame zo základnej (ľavostrannej) pozície. Po pohybe motocykla zmeníme pozíciu pravej ruky na pravú rukoväť riadidiel. Istíme tak rýchlosť pohybu prednou brzdou. Motocykel
vedieme mierne vyklonený smerom k sebe. To preto, aby sme si ho mohli oprieť o pravý bok, alebo pravé stehno v okamihu, keď sa nakloní. Pozor - pokiaľ motocykel vykloníme smerom
od seba viac, neudržíme ho. Ak to nedovoľuje telesná dispozícia vodiča, držať riadidlá oboma rukami, držíme pravou rukou madlo motocykla. Hovoríme tu o „základnom ľavostrannom
postoji“.

Obr. 2 – Pri vedení motocykla dopredu, držíme dva prsty pravej ruky nad páčkou prednej brzdy

OTÁČANIE MOTOCYKLA V TVARE „U“ (obr. 3)
Pri otáčaní v tvare „U“ stojíme vľavo od motocykla približne na šírku ramien, v miernom predklone s váhou rozloženou na celé chodidlá. Ľavou rukou držíme ľavú rukoväť a korigujeme
smer. Natiahnutou pravou rukou uchopíme zadné (poprípade bočné) madlo, ťaháme motocykel a súčasne korigujeme rovnováhu. Vychádzame teda opäť z „ľavostranného základného
postoja“. Akonáhle sa začnú odvaľovať kolesá, otočíme ľavou rukou riadidlá naplno doľava. Motocykel vedieme mierne naklonený smerom k sebe.

Obr. 3 – Riadidlá natočíme, až keď sa začínajú odvaľovať kolesá

Ďalej

OTÁČANIE TROJITÝM MANÉVROM (obr. 4)
Prvú časť manévru začíname v „základnom ľavostrannom postoji“. Na konci prvej časti manévru vyrovnáme riadidlá, pravou rukou uchopíme ich pravú rukoväť a prednou brzdou pohyb
zastavíme. V druhej časti manévru vedieme motocykel dozadu. Ľavou rukou otočíme riadidlá doprava, pravou rukou uchopíme madlo a ťaháme stroj smerom dozadu. Pred zastavením
vyrovnáme koleso do priameho smeru, pravú ruku vrátime na riadidlá a prednou brzdou pohyb zastavíme. Záverečnú, tretiu časť manévru končíme znovu v klasickom „základnom
ľavostrannom postoji“.

Obr. 4 - K zastaveniu odvaľujúcich sa kolies využijeme páku prednej brzdy

VEDENIE DOZADU – JAZDEC VEDĽA MOTOCYKLA
Pri vedení motocykla dozadu držíme ľavou rukou ľavú rukoväť riadidiel a korigujeme smer. Pravou rukou chytíme zadné (prípadne bočné) madlo a korigujeme rovnováhu. Motocykel
vedieme mierne vyklonený smerom k sebe. Ide opäť o „základný ľavostranný postoj“.

JAZDEC NA MOTOCYKLI - VEDENIE DOZADU (obr. 5)
Pre manipuláciu na krátku vzdialenosť možno zostať sedieť na motocykli a takto lepšie vyrovnávať bočný výkyv. Táto technika sa odporúča najmä jazdcom drobnejšej postavy. Obidve
ruky držíme za riadidlá, nohami sa striedavo odrážame a malými krôčikmi pohybujeme motocyklom smerom dozadu. Takže v duchu pravidiel cestnej premávky cúvame. A preto sa na nás
vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke,predovšetkým nesmieme ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Obr. 5 – Pri jazde smerom dozadu platia ustanovenia zákona o cúvaní

POSTAVENIE NA STOJAN A ZLOŽENIE ZO STOJANA
Pri manipulácii s motocyklom narábame s veľkou hmotnosťou, niekedy okolo 200kg, u veľkých cestných motocyklov niekedy aj viac. Určitú fyzickú zdatnosť vyžaduje najmä, ak chceme
motocykel postaviť na hlavný stojan. Ak budeme manipulovať s neznámym motocyklom (na stojan a zo stojana) po prvýkrát, bude dobré mať na blízku pomocníka, v autoškole
inštruktora, atď. Fyzicky menej náročné je použitie pohotovostného (bočného) stojanu. Toto riešenie má ale i svoje nevýhody, motocykel na pohotovostnom stojane je menej stabilný.
Motocykel odstavíme pokiaľ možno na rovnú a tvrdú plochu. Tvrdý podklad zabezpečí, že sa stojan nezaborí do zeme a motocykel nespadne. V svahu hrozí, že sa motocykel zo stojana
„zvezie“, alebo sa prevráti nabok.Zapamätajme si, ak budeme musieť parkovať vo svahu, na hlavný stojan motocykel staviame vždy predným kolesom smerom do kopca a na bočnom
stojane máme zaradený prvý prevodový stupeň.

POSTAVENIE NA HLAVNÝ STOJAN (obr. 6)
Stojíme vedľa motocykla vľavo, vychádzame zo „základného ľavostranného postoja“, ľavá ruka drží ľavú rukoväť a otočí riadidlá naplno doľava. Pravou rukou uchopíme madlo za
sedadlom (poprípade vedľa sedadla). Jazdec stojí kolmo pozdĺžnej osi motocykla, postoj na šírku ramien, ľavá noha špičkou pridržiava hlavný stojan na zemi. Pravá noha ukročí smerom
za os zadného kolesa (niektoré motocykle majú hlavný stojan vybavený pákou, na ktorú jazdec miesto úkroku vstúpi celou svojou váhou), súčasne s týmto pohybom ťahá ľavá ruka
motocykel nazad. Najčastejšou chybou je zdvíhať motocykel smerom hore.

Obr. 6 – Postavíme sa celou váhou na páku stojana a ľavou rukou ťaháme motocykel smerom dozadu

SKLADANIE MOTOCYKLA Z HLAVNÉHO STOJANA – JAZDEC VEDĽA MOTOCYKLA (obr. 7)
Stojíme vedľa motocykla vľavo, vychádzame zo „základného ľavostranného postoja“. Ľavou rukou uchopíme ľavú rukoväť riadidiel a vyrovnáme predné koleso. Pravou rukou uchopíme
madlo za sedadlom (prípadne madlo vedľa sedadla), pravá ruka je natiahnutá, jazdec stojí kolmo pozdĺžnej osi motocykla. Postoj na šírku ramien, pravá noha stojí približne na úrovni
hlavného stojana. Ľavá noha vykročí smerom k prednému kolesu a zároveň pravá ruka ťahá dopredu. Hlava a ramená sú otočené v smere jazdy. Ľavá ruka drží priamy smer motocykla.

Obr. 7 – Predné koleso držíme rovno

SKLADANIE MOTOCYKLA Z HLAVNÉHO STOJANA – JAZDEC ROZKROČMO NAD MOTOCYKLOM (obr. 8)
Pokiaľ je jazdec vysoký tak, aby stál rozkročmo nad motocyklom oboma nohami, možno takto skladať motocykel z hlavného stojana. Ruky držia riadidlá a vnútorné strany stehien sa
dotýkajú nádrže. Telom sa nakloníme dopredu, akoby sme mali prepadnúť na nos, ruky mierne pokrčené. Odrážame sa a motocykel posunieme dopredu. Prenesenie motocykla zo stojana
na kolesá prudkým impulzom celého tela, zakončíme ľahkým pribrzdením ručnou brzdou. Tento spôsob skladania je vyhovujúci pre jazdcov so slabšou fyzickou silou, je menej náročný
na udržanie bočnej stability.

Obr. 8 – Odrazíme sa a motocykel posunieme dopredu

SKLADANIE MOTOCYKLA Z HLAVNÉHO STOJANA – JAZDEC STOJÍ NA MOTOCYKLI (obr. 9)
Postavíme sa s mierne pokrčenými kolenami na stúpačky, zatiahneme spojku, zaradíme jednotku. Telom sa nakloníme dozadu a zaťažíme zadné koleso. Spojku povolíme k záberu.
Nasleduje pohyb dopredu s tlakom do riadidiel a vyrovnaním predozadnej rovnováhy. V okamihu, keď motocykel spadol zo stojana, pridávame plyn a necháme prekĺzať spojku ako pri
rozjazde. Dostávame sa do pohybu, dosadneme a zaujmeme klasickú polohu. Tento spôsob je technicky dosť náročný, vyžaduje dlhodobý tréning, a preto nie je vhodný pre jazdca začiatočníka.

Obr. 9– Predtým než tento spôsob začneme trénovať, presvedčíme sa v manuáli k motocyklu, či je stojan dimenzovaný okrem váhy stroja i na váhu jazdca.

POSTAVENIE NA POHOTOVOSTVNÝ STOJAN (obr. 10)
Pohotovostný stojan býva umiestnený na ľavej strane. Po zastavení v okamihu, keď ešte sedíme, vyklopíme ľavou nohou pohotovostný stojan a na túto nohu sa postavíme. Motocykel
oprieme opatrne o stojan. Je dôležité stáť na priečnej rovine, aby neprišlo k preklopeniu, ale nesmieme stáť ani z kopca, pretože hrozí posun stroja. Pre zaistenie motocykla proti pohybu
sa odporúča prvý prevodový stupeň.

Obr. 10 – Pri vyklopení bočného stojana motocykel mierne nakloňme doprava

ZLOŽENIE MOTOCYKLA Z POHOTOVOSTNÉHO STOJANA – JAZDEC VEDĽA MOTOCYKLA (obr. 11)
Motocykel je na pohotovostnom stojane vyklonený do ľavej strany. Oboma rukami uchopíme riadidlá a pravou rukou zatiahneme brzdu. Vyrovnáme motocykel do zvislej polohy a pätou
pravej nohy vrátime pohotovostný stojan do rovnobežnej polohy. Nepoužívame pätu ľavej nohy, dochádzalo by ku kríženiu nôh a tým k zhoršeniu stability jazdca alebo stroja, čo vedie k
pádu.

Obr. 11 – Takto môžeme skrížiť nohy a môže dôjsť k pádu

ZLOŽENIE MOTOCYKLA Z POHOTOVOSTNÉHO STOJANA – JAZDEC NA MOTOCYKLI (obr. 12)
Motocykel je na pohotovostnom stojane naklonený do ľavej strany. Sedíme na motocykli rozkročmo, oboma rukami uchopíme riadidlá a pravou rukou zatiahneme páčku prednej brzdy.
Narovnáme motocykel a pätou ľavej nohy vrátime pohotovostný stojan do rovnobežnej polohy.

Obr. 12–Pätou ľavej nohy bočný stojan sklopíme
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