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ZÁKLADNÉ VYBAVENIE MOTOCYKLISTU
Obliekanie pri jazde na motocykli nemožno podceňovať a to ani, napr. v sparnom letnom dni. Pretože na telo motocyklistu pôsobia negatívne vplyvy, ako sú, napr. hmyz, podnebie, pád
z motocykla, atď. Preto je nutné sa kvalitne obliekať a na výbave nešetriť. Pri nákupe sledujeme predovšetkým počet a kvalitu protektorov, ktoré oblečenie má. Takisto materiál, napr.
koža. Na začiatku by sme mali vhodnosť vybraného oblečenia konzultovať s odborníkmi.

OBLEČENIE
Oblečenie motocyklistu musí spĺňať najmä tieto základné požiadavky:
musí chrániť pred vplyvom počasia, musí zabrániť pocitom chladu či naopak horúčavy,
musí nám zaistiť príjemný pocit na dobrú kondíciu,
musí vo dne i v noci zvýrazňovať našu viditeľnosť v cestnej premávke,
musí nás pri páde či nehode aspoň čiastočne chrániť pred poranením a tlmiť nárazy.

Obr. 1 - Kompletný výstroj motocyklistu

Najlepším oblečením na motocykel je kožená kombinéza. Koža je pevnejšia, ale na začiatku menej komfortná. Pri výbere oblečenia treba zohľadniť, na akom type motocykla budeme
jazdievať. Viac nájdete v časti – Výber motocykla - Typy motocyklov. Textilné oblečenie je omnoho pohodlnejšie, dokáže byť aj dosť vodeodolné. Ale nedokáže chrániť tak ako kvalitná
koža.

Pokiaľ je možné, vyberajme oblečenie v predajni, kde si môžeme sadnúť na motocykel a vieme si vyskúšať, či sa v ňom budeme cítiť dobre. Všetky chrániče, vložky a protektory majú
mať svoju bezpečnostnú atestáciu. Na dôležitých miestach musia pevne držať, inak pri nehode neochránia. Čím viac vrstiev na sebe máme, tým je väčšia ochrana (tričko a krátke nohavice
znamenajú aj pri malom páde veľké bolesti). Je vhodné si vybrať také oblečenie, ktoré obsahuje reflexné prvky. Byť videný je dôležité.

Nie každý budúci motocyklista si môže dovoliť špeciálne oblečenie na motocykel už pred začiatkom výcviku v autoškole. Preto si vyberieme oblečenie z nášho šatníka. Napríklad:
nepriedušnú a čiastočne vodeodolnú bundu, pevné nohavice (napr. rifle), vyššiu pevnú obuv (ktorá chráni nohy aspoň po členky) a kožené rukavice.

PRILBA
Pre motocyklistu je veľmi dôležité, čo má v hlave a nemenej dôležité, čo má na hlave. Prilba pre vodiča i spolujazdca pri jazde na motocykli je povinná. Na hlavu si prilbu musíme
nasadiť, aj starostlivo upevniť ešte pred začiatkom jazdy.
Pri výbere je treba zvážiť v prvom rade funkčnosť ( váha, vetranie, schopnosť nezahmlievať sa vďaka dvojitému sklu, hlučnosť, s výklopnou či pevnou bradou, spôsob zapínania) až
potom estetiku. Dbáme aj na to, aby mala európsku homologizáciu. Prilba musí na hlave dokonale sedieť. Pri výbere prilby skúšame niekoľko veľkostí a zvolíme tú, ktorá na hlave sedí
pevne a netlačí. Dôležitá je i farba prilby, ktorá zvýši našu viditeľnosť na ceste.

Najlepšiu ochranu poskytuje integrálna prilba. Chráni hlavu, oči i bradu. Nevýhodou je zahmlievanie štítu prilby pri pomalej jazde v chladnejšom a vlhkom počasí (obr. 3).
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Obr. 2 – Uzavretá integrálna prilba

Otvorená prilba je výhodnejšia pre pomalú jazdu v meste i v teréne. Vyhovie tým, ktorí musia s prilbou na hlave komunikovať so spolujazdcom. Prilba musí byť doplnená okuliarmi,
pretože nechráni zrak. Šilt na prilbe chráni oči pred dažďom a proti slnku (obr. 3).

Obr. 3 – Táto otvorená prilba je vhodná najmä do terénu

Prilba pri dlhodobom používaní stráca svoje vlastnosti, jej výmena je doporučená po piatich rokoch používania. Vyvarujme sa kúpe tých najlacnenejších prilieb na trhu. Na prilbe sa
nešetrí.

RUKAVICE
Na motocykli bez rukavíc ani na meter. Postavme sa na stoličku a skočme na asfalt. Potom pochopíme prečo. Rukavice okrem ochrany rúk pri páde na zem, chránia ruky pred chladom,
poranením od hmyzu alebo kamienkov a nečistôt.

Je obrovský výber rukavíc, vrátane rôznych protektorov na nich. Veľmi sa cení nepremokavosť, ale ide hlavne o kompromis, rukavice by sa mali vetrať, aby sa ruka nepotila a nekĺzala.
Najlepšie, ak máme viac rukavíc do rôznych poveternostných podmienok. Rukavice musia umožniť presné ovládanie prvkov na riadidlách, preto si vyberieme rukavice pohodlné
a ohybné(obr. 4). Drahšie modely môžu mať na prste integrovanú gumu, ktorou dokážeme za jazdy v prípade dažďa zotrieť kvapky vody.

Obr. 4 – Rukavice musia umožniť citlivé ovládanie jednotlivých ovládačov motocykla

OBUV
Naše nohy sú súčasťou podvozku motocykla. Vhodná obuv chráni naše nohy pred chladom, vodou i poranením.
Pri výbere obuvi máme širokú ponuku a vyberáme podľa toho, na akom motocykli budeme jazdiť. Zvolíme ideálny pomer bezpečnosť/ komfort. Zásadne si vyberáme obuv vyššiu, ktorá
siaha cez členky (obr. 5).

Obr. 5 – Správna obuv je pevná a siaha cez členky motocyklistu

Podrážka je mäkká, aby umožnila ovládanie radiacej páky „nožnej brzdy" a aby sme mali dobrý kontakt s vozovkou pri rozjazde. Dobrá topánka ochráni pred vyvrtnutím nohy, ktoré hrozí
predovšetkým pri pomalej jazde, alebo manipulovaní s motocyklom na mieste. Komfortné topánky sú často vybavené membránou proti vniknutiu vody.
Tenisky alebo sandále na motocykel rozhodne nepatria. Neplnia totiž základnú funkciu „motocyklovej obuvi" a tou je ochrana pred mechanickým poranením.

DOPLNKY
CHRÁNIČE (PROTEKTORY)
Ochrana chrbta v podobe chrbtového chrániča by mala byť samozrejmosťou. Niektoré oblečenia to už majú zabudované. Na trhu sú dostupné aj špeciálne vesty s airbagom, ktorý sa
v prípade nehody nafúkne. Niektorí výrobcovia už dokážu airbagy integrovať aj do búnd alebo celých kombinéz, ale ich cena je vyššia. Zima a prechladnutie zhoršuje prácu svalov – od
prstov na nohách až po krk alebo kŕč v pokrčených nohách. Opäť platí zásada, že je lepšie, ak máme toho na sebe viac ako menej.

ĽADVINOVÉ A BEDROVÉ PÁSY
Chránia jazdcov i spolujazdcov proti prievanu, ktorý vzniká vírením vzduchu pod bundou. Sú vyrábané z kože i zo syntetických materiálov v kombinácii elastických a pevných
materiálov často doplnené ochrannou časťou vystuženou ochrannými plastovými lamelami.

NÁKRČNÍKY
Slúžia na ochranu krčných partií pred zimou a vlhkom. Na trhu sú dostupné z neprefukujúcich materiálov.

KUKLY
Používajú sa na ochranu spodnej časti tváre a krku v nepriaznivom počasí. Zaručia optimálny tepelný komfort pri cestovaní a hygienickú čistotu.

„PSIE ZNÁMKY“ (identifikátory nielen pre motocyklistov)
Dnes je motocyklistom doporučované ( nielen tým, ktorí plánujú cestu za hranice republiky), voziť so sebou identifikačné známky, ktoré hovoria za nich, keď sami hovoriť nemôžu. Napr.
v prípade nehody. Je to vlastne USB kľúč (flashdisc), na ktorý si uložíme do vopred zadanej šablóny tie informácie, ktoré v prípade núdze môžu zachrániť náš život (krvná skupina,
alergie, dlhodobo užívané lieky, choroby, atď.) ako aj kontakt na rodinu. Vozidlá záchrannej služby sú vybavené čítacím zariadením pre tieto USB kľúče. V prípade nehody, keď vodič je
v bezvedomí a nie je schopný komunikovať s ošetrujúcim lekárom v sanitke, alebo na oddelení prvej pomoci, je táto osobná známka hovorcom vodiča (obr. 6). Súčasťou balenia obvykle
býva nálepka na prilbe s nápisom, napr. ICE ON RIDER (vodič nosí na sebe identifikátor).

Obr. 6 - Na identifikátoroch je označenie ICE ( in Case of Emergency) teda „ v prípade nebezpečenstva“.

OBLEČENIE DO DAŽĎA
Komfort má vplyv na aktívnu bezpečnosť jazdy. Aj keď sú v motorkárskom oblečení použité aktívne vrstvy (goratex), je vhodné používať ochranné prostriedky do dažďa, a to
predovšetkým pri dlhších cestách. Všimneme si i samostatné nepremokavé návleky na obuv.
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