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SPOMALENIE A ZASTAVENIE
Úkony bezpečného spomalenia a zastavenia motocykla patria k základom bezpečnej jazdy. Pri vedení musíme brať do úvahy pôsobenie rôznych fyzikálnych zákonitostí, ktoré vplývajú na
motocykel a na nás.
Počas jazdy prostredníctvom zmyslových orgánov dostávame rôzne informácie o doprave. Informácie o stave a povahe vozovky, hustote cestnej premávky, poveternostných podmienkach
a pod. Podnety, ktoré dostávame, ovplyvňujú naše rozhodnutia. Na základe získaných informácií musíme vyhodnotiť konkrétnu situáciu a podľa toho si zvolíme spôsob brzdenia.Úplne
inak musíme brzdiť pri krízovom brzdení ako pri plánovanom zastavení.
Musíme si uvedomiť aj to, že pri nepriaznivých adhéznych podmienkach, alebo ak vodič nie je fit, (napr. je pod vplyvom alkoholu, liekov, návykových látok alebo je nevyspatý), dráha
potrebná k zastaveniu sa značne predlžuje. Keď na šmykľavej ceste budeme spomaľovať, resp. zastavovať nesprávnym spôsobom, môžeme dostať šmyk, čo väčšinou na motocykli
znamená pád. Je na vodičovi, aby našiel ten najvhodnejší a najbezpečnejší spôsob brzdenia v danej situácii.
Byť schopný bezpečne ovládať motocykel pri akomkoľvek spôsobe brzdenia, by malo byť samozrejmosťou pre každého vodiča, poctivým tréningom sa to vieme naučiť.

SPOMAĽOVANIE MOTOCYKLA
BRZDENIE ŠTVORTAKTNÝM MOTOROM (obr. 1)
Pri spomaľovaní štvortaktným motorom najprv zatvoríme plynovú rukoväť (uberieme plyn) a potom podradíme na nižší prevodový stupeň. Podraďujeme o 1 až 2 stupne. Spojku
povoľujeme pomalšie cez záber, aby nedošlo k blokovaniu zadného kolesa. Podľa obsahu a kompresného pomeru motora je nutné načasovať, kedy s brzdením začať.

Obr. 1 - Podporné brzdenie štvortaktným motorom využijeme v tiahlych klesaniach, kde tým môžeme do určitej miery predísť prehriatiu bŕzd.

BRZDENIE DVOJTAKTNÝM MOTOROM
Brzdenie dvojtaktným motorom robíme rovnako ako u štvortaktného motora, avšak s tým rozdielom, že nemôžeme brzdiť dlho. Do spaľovacieho priestoru je privádzané len minimálne
množstvo mastnej zmesi (benzín + olej), motor by nebol dostatočne mazaný a hrozilo by jeho vážne poškodenie.

BRZDENIE PREDNOU PREVÁDZKOVOU BRZDOU (obr. 2)
Pri jazde na ceste, za dobrých adhéznych podmienok, používame z 80% prednú brzdu. Dôvodom je prenášanie váhy jazdca, spolujazdca a motocykla vplyvom zotrvačných síl na predné
koleso. Jednou z nevýhod je ponorenie prednej časti motocykla. Príde ku zmene ťažiska a v súvislosti s odľahčením zadného kolesa hrozí zablokovanie predného kolesa a následná
smerová nestabilita. Páku prednej brzdy tlačíme dvoma prstami veľmi citlivo. Menším či väčším stlačením páky brzdy možno regulovať veľkosť brzdového účinku.

Obr. 2 - Pozor, začiatočníci si pri tomto manévre mnohokrát nechcene pridávajú plyn

BRZDENIE ZADNOU PREVÁDZKOVOU BRZDOU (obr. 3)
Zadnú brzdu, samostatne bez prednej, používame iba v prípadoch, keď nám adhézne podmienky (štrk, mokrá dlažba, atď.) nedovoľujú použiť prednú brzdu vzhľadom k hroziacemu
nebezpečenstvu zablokovania predného kolesa a následnému šmyku. Šmyk zadného kolesa sa dá zvládnuť lepšie, než predného kolesa. Po šmyku predného kolesa väčšinou nasleduje pád.
Brzdnú silu možno regulovať tlakom na pedál.
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Obr. 3 - Pri miernom brzdení zadnou brzdou nedochádza k ponoreniu prednej časti motocykla a s tým súvisiacej strate ovládateľnosti.

KOMBINÁCIA PREDNEJ A ZADNEJ BRZDY (obr. 4)
Ide o najúčinnejší spôsob brzdenia. Niektorí výrobcovia vybavujú motocykle duálnym brzdením. Ak brzdíme prednou brzdou, brzdí čiastočne i zadná brzda. Býva to v pomere 80:20
v závislosti od zaťaženia. Pokiaľ brzdíme zadnou brzdou, predná brzda nebrzdí.

Obr. 4 - Prednú brzdu súčasne so zadnou použijeme, napr. pri brzdení pred nečakanou prekážkou.

Ak nie je motocykel vybavený systémom duálneho brzdenia, reguluje tento pomer jazdec. Je to veľké umenie a správne rozloženie brzdových síl vyžaduje viacročný tréning.

ZASTAVENIE MOTOCYKLA
ZASTAVENIE NÁHLE (obr. 5)
Pokiaľ sa pred nami objaví nečakaná prekážka (chodec, lesná zver, atď.), budeme brzdiť náhle a hovoriť o krízovom brzdení. Pri takomto brzdení stlačíme páku spojky a zároveň páku
prednej brzdy i pedál zadnej brzdy. Pri krízovom brzdení pôsobí na jazdca a jeho spolujazdca veľká zotrvačná sila. Vodič prenáša túto silu cez napnuté ramená na riadidlá. Zaťažuje tým
predné koleso a odľahčuje zadné. Intenzita brzdenia musí byť primeraná k povrchu, na ktorom sa nachádzame. U motocyklov, ktoré sú vybavené antiblokovacím systémom ABS, brzdíme
v krízovej situácii naplno (nebrzdíme prerušovane). Elektronika zabráni zablokovaniu kolies.
Rekapitulácia úkonov pri krízovom brzdení:
celkom uberieme plyn a súčasne stlačíme páku spojky, páku prednej brzdy a pedál zadnej brzdy
ruky držíme zotrvačnou silou tela (prípadne i tela spolujazdca)
po zastavení motocykla vyradíme do neutrálu, aby sme mohli celkom uvoľniť páku spojky

Je ideálne ak máme neutrál zaradený ešte pred úplným zastavením motocykla, ale pri krízovom brzdení to nejde, nie je čas na radenie. Po takomto zastavení môžeme mať zaradený 3., 4.,
5. alebo 6. prevodový stupeň. Ak máme v takomto prípade problém s podradením až na neutrál (pretože zadné koleso sa už neotáča a nedochádza k pohybu príslušných ozubených kolies
v prevodovke), povolíme páku spojky mierne k záberu a znovu ju stlačíme. Príde k pootočeniu ozubených kolies k prevodovke a podradenie sa podarí. Takto postupujeme až k neutrálu.

Obr. 5 - Dôvodov k náhlemu ubrzdeniu a zastaveniu môže byť niekoľko. S pribúdajúcou praxou dokážeme niektoré situácie predvídať.

ZASTAVENIE PLÁNOVANÉ (obr. 6)
Pokiaľ plánujeme zastaviť, začneme postupne podraďovať a využívať brzdenie motorom v kombinácii s prevádzkovou brzdou. Pri rýchlosti nižšej než 20 km/h, stlačíme páku spojky
a prevádzkovou brzdou zastavíme motocykel. Je užitočné, ešte pred zastavením (pokým sa odvaľujú kolesá), vyradiť do neutrálu. Na stojacom motocykli sa dá totiž preraďovať z vyšších
prevodov na neutrál ťažšie než na motocykli za pohybu. Po zastavení sa ihneď snažíme dosiahnuť bezpečnú stabilitu.

Obr. 6 - Už z diaľky je nám jasné, že budeme dávať prednosť v jazde vozidlám idúcim po kruhovom objazde naviac ak aj chodec vstúpil na priechod. Začneme preto včas uskutočňovať
jednotlivé úkony nutné k zastaveniu vozidla.

Rekapitulácia úkonov pri plánovanom spomalení a zastavení:
Celkom uberieme plyn, nepoháňaný motocykel začne spomaľovať. Hovoríme, že brzdíme motorom.
Stlačíme páku spojky a zaradíme nižší prevodový stupeň.
Páku spojky pomaly uvoľníme. Pomaly preto, aby i ďalšie zabrzdenie motocykla, nižším prevodovým stupňom bolo mierne, plynulé. Postupne takto radíme na zostávajúce nižšie
prevodové stupne.
Súčasne s radením na nižšie prevodové stupne môžeme pribrzďovať prevádzkovou brzdou.
Pokiaľ pri rýchlosti pod 20km/h už máme vyradené do neutrálu (rozsvieti sa zelená kontrolka „N“), páku spojky môžeme uvoľniť a motocykel zastavíme prevádzkovou brzdou (o
tom, či použijeme prednú alebo zadnú brzdu, rozhodujú konkrétne adhézne podmienky).Pokiaľ pri rýchlosti pod 20 km/h nemáme zaradený neutrál, musíme stlačiť páku spojky
a prevádzkovou brzdou zastavíme motocykel. Páku spojky držíme stlačenú, pokiaľ nevyradíme do neutrálu.
Tesne pred zastavením, pri rýchlosti cca 8 -10 km/h zložíme nohy zo stúpačiek motocykla a pripravíme ich ako „pristávajúci podvozok lietadla“, na zastavenie. Poslednú fázu
zastavenia zvládame dobrzdením len brzdou predného kolesa.
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