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KONTROLA MOTOCYKLA PRED JAZDOU
Kontrola motocykla pred jazdou patrí do základných povinností vodiča.Zmyslom takejto kontroly je zistiť, či motocykel zodpovedá stanovenému technickému stavu. To, či bude jazda príjemná a v
prvom rade bezpečná, závisí nie len od schopností a skúseností jazdca, ale i od technického stavu motocykla, ktorý vedie. Poškodená pneumatika, alebo nedostatok brzdnej kvapaliny, môže priamo
ovplyvniť náš ďalší život. Iná porucha na vozidle môže poškodiť cestu, alebo životné prostredie. Pokiaľ svojmu stroju úplne neveríme, budeme nervózni, a preto sa nebudeme vedieť
sústrediť na  veci, ktoré máme robiť. Pri kontrole motocykla pred jazdou sa zameriavame najmä  na tieto skutočnosti:

 

VONKAJŠIA KONTROLA MOTOCYKLA
 

STAV PNEUMATÍK

Základným prvkom kontroly sú kolesá s pneumatikami, ktoré sú spojovacím článkom motocykla s vozovkou.  Odvaľujúce sa koleso umožňuje pohyb motocykla a zároveň prenáša silu
z motocykla na vozovku a naopak. Koleso sprostredkováva akceleráciu, t.j. zrýchľovanie motocykla (jazdca), spomaľovanie, či prenos bočných síl pri prejazde zákrutou. Preto musí byť
zaistená čo najlepšia priľnavosť pneumatiky k vozovke (adhézia). V opačnom prípade hrozí prekĺznutie, šmyk a pád.

Optimálnu adhéziu (t.j. priľnavosť pneumatiky k vozovke) má len pneumatika nahustená na tlak, ktorý predpisuje výrobca motocykla. Údaje o správnom hustení pneumatiky, nájdeme
v návode na obsluhu, alebo na etikete nalepenej, napr. na kryte reťaze (obr. 2). Kontrolu tlaku vykonávame tlakomerom na jazdou nezahriatej pneumatike. Podhustená pneumatika má za
následok predĺženie brzdnej dráhy a zhoršenie jazdných vlastností motocykla v zákrutách. Prehustená pneumatika zas odskakuje od vozovky.

 

Obr. 1 – Indikátor opotrebenia „TWI“

 

Pre odvod vody sú na pneumatike dezénové drážky. Ich hĺbka nesmie klesnúť u motocyklov kategórie L1e (mopedov) pod 1mm a u ostatných pod 1,6mm (kontrolujeme hĺbkomerom).
Hĺbku orientačne môžeme zistiť i bez hĺbkomeru pomocou indikátorov opotrebenia označených z boku pneumatiky písmenami „TWI“(obr. 1). Akékoľvek iné poškodenie, napr. odhalenie
kordovej časti, alebo bubliny (popraskané vlákna kostry) znamenajú, že motocykel sa stane technicky nespôsobilý  pre premávku na pozemných komunikáciách. Ak sú použité kolesá
s drôteným výpletom, kontrolujeme ich napnutie, neporušenosť a počet (či niektorý drôt nechýba). U liatych kolies či neprišlo k mechanickému poškodeniu (praskliny, deformácie, atď.).
Kolesá sa na osi odvaľujú pomocou ložísk, u ktorých sa kontroluje ich vôľa.

 

SEKUNDÁRNA REŤAZ (obr. 2)

Ak je k sekundárnemu pohonu motocykla používaná reťaz, je nutné sa o ňu riadne starať. Reťaz udržujeme správne napnutú (previs podľa výrobcu cca 20 - 30  mm), čistú a dobre
premazanú. Vzhľadom k tomu, že na reťaz pôsobí odstredivá sila, ktorá by obyčajné mazivo rozprášila, používame výhradne mazivo k tomu určené. Zanedbanie týchto faktorov má vplyv
na stratu výkonu pri prenose sily motora na koleso. Reťaz nevydrží celú životnosť motocykla, postupom času sa naťahuje a zväčšuje sa vôľa v čapoch. Rovnako tak sa opotrebujú zuby
rozety a primárneho kolieska, ktoré reťaz obieha.

 

Obr. 2 - Pre skutočnú veľkosť prevesenia je vždy rozhodujúci údaj výrobcu

 

KONTROLA TESNOSTI

Únik akejkoľvek prevádzkovej kvapaliny má negatívny vplyv na životné prostredie. Všetky kvapaliny v motocykle sú agresívne a jedovaté. K úniku najčastejšie dochádza u starších
motocyklov popraskaním hadíc, prasknutým tesneniam, netesnením príruby vzniknutej rôznym tepelným pnutím, alebo deformáciou po dopravnej nehode. Unikanie prevádzkových
kvapalín spôsobuje ich nedostatočné množstvo, čo  môže viesť k vážnemu poškodeniu motocykla (najčastejšie motora) alebo aj k dopravnej nehode. Napríklad, pri nedostatku oleja, či
chladiacej kvapaliny, môže prísť k zadretiu motora a následnému zablokovaniu zadného kolesa. Pri nedostatku brzdovej kvapaliny vyvoláme brzdový účinok, v lepšom prípade až po
opätovnom stlačení páčky, v horšom prípade príde k úplnému zlyhaniu bŕzd. Ak únik prevádzkových kvapalín je zjavný, motocykel sa stáva technicky nespôsobilým pre premávku na
pozemných komunikáciách a musíme ho z premávky vyradiť, pokiaľ poruchu neodstránime.

 

OSVETLENIE, TABUĽKA S EVIDENČNÝ ČÍSLOM A NÁLEPKA STK

Okrem funkčnosti osvetlenia pri kontrole sa zameriame aj na kontrolu čistoty svietiacich plôch svetiel. Vždy sa riadime pravidlom „vidieť a byť videný“, teda udržujeme čistotu svetiel
nielen preto, aby sme videli v noci na cestu, ale i preto, aby vo dne i v noci videli ostatní účastníci nás.

Moped, motocykel a motorová trojkolka (vozidlá kategórie „L“) sú vybavené iba jednou tabuľkou registračnej značky umiestnenej na vozidle vzadu uprostred. Tabuľka s evidenčným
číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s
nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste. Podrobnejšie informácie o tabuľke s evidenčným číslom nájdeme po
kliknutí na tento odkaz: Evidenčné číslo (§ 123 zákona NRSR č.8/2009 Z.z.)

 

Na ráme motocykla je umiestená kontrolná nálepka STK (ak tomu motocykel podlieha), skontrolujeme na nej platnosť povinnej technickej kontroly. Tá je vyznačená rokom a mesiacom,
do ktorého technická kontrola platí (obr. 3). Musíme však brať do úvahy i deň platnosti technickej kontroly. Presný dátum nájdeme v osvedčení o technickej kontrole motocykla, ktorý
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vodič počas jazdy musí mať u seba. Viac o predpísaných dokladoch vedenia motocykla nájdeme neskôr.

 

Obr. 3 – Kontrolná známka STK, táto známka platí do novembra 2017

 

 

KONTROLA OSVETLENIA
Pri kontrole osvetlenia sa zameriame na ich stav a úplnosť. Všetky zákonom predpísané svetelné zariadenia na motocykli, musia byť funkčné a čisté. Kontrolujeme nasledovné svetelné
zariadenia:  

 

OSVETLENIE VPREDU (obr. 4)

Stretávacie svietidlo, u moderných motocyklov sa rozsvieti automaticky po naštartovaní motora. Smerové svietidlá , kontrolujeme pravú i ľavú stranu. Obrysové svietidlo nesmie byť za
jazdy použité samostatne. Diaľkové svetlomety môžeme používať pokiaľ nikoho neoslňujeme.

 

Obr. 4–Najčastejšie sa používa stretávacie svietidlo

 

OSVETLENIE VZADU

Vzadu na motocykli kontrolujeme: obrysové svietidlo (býva vybavené slabšou žiarovkou 5 W), brzdové svetlo (má väčšiu svietivosť, žiarovka cca 21 W), osvetlenie evidenčného čísla,
 zadné odrazové sklíčko a smerové svietidlá.

 

KONTROLA PREVÁDZKOVÝCH KVAPALÍN
 

OLEJOVÉ NÁPLNE

Pri kontrole motorového oleja musí stáť motocykel v pozdĺžnej i priečnej rovine. Pokiaľ budeme robiť kontrolu oleja po jazde alebo v priebehu jazdy, počkáme cca 5 min po zastavení
motora, aby olej natiekol späť do olejovej vane. Kontrolujeme podľa konštrukčného riešenia motora, napr. mierkou alebo kontrolným okienkom (obr. 5). Hladina motorového oleja musí
byť vždy medzi ryskami min. a max., alebo nad polovicou kontrolného okienka. Pre doplnenie vždy použijeme olej určený výrobcom daného motocykla. Niektoré štvortaktné motory,
majú náplň oleja spoločnú i pre prevodovku.

 

Obr.  5 – Vľavo máme konštrukčné riešenie na kontrolu množstva motorového oleja pomocou meracej tyčky, napravo prostredníctvom kontrolného okienka, tzv. olejoznaku.

 

Prevodový olej. Pokiaľ má motocykel so štvortaktným motorom oddelené mazanie prevodovky a motora, alebo ide o motocykel s motorom dvojtaktným, budeme kontrolovať množstvo
prevodového oleja kontrolným okienkom (hladina musí byť nad polovicou okienka), alebo kontrolnou skrutkou (skrutku vyskrutkujeme a z otvoru musí vytekať olej, hladina oleja potom
dosahuje až k otvoru). Rovnako pri kontrole prevodového oleja musí stáť motocykel v pozdĺžnej i priečnej rovine.

 

Á



BRZDOVÁ KVAPALINA (obr. 6)

Hladina brzdovej kvapaliny musí vždy byť medzi ryskami min. a max. Aj pri kontrole brzdovej kvapaliny platí zásada, že motocykel musí stáť na rovine a rovno. Ak by hladina brzdovej
kvapaliny dosahovala k ryske „min“, musíme kvapalinu doplniť. Použijeme výhradne a len kvapalinu predpísanú výrobcom motocykla.

 

Obr.6 - Nádobku na brzdovú kvapalinu prednej brzdy s kontrolným okienkom nájdeme na riadidlách

 

CHLADIACA KVAPALINA

Pred každou jazdou vizuálne kontrolujeme jej množstvo v nádobke, ktorá je označená ryskami vyznačujúcimi maximálnu a minimálnu výšku hladiny (obr. 7). Motocykel pri tom stojí na
rovine. Doplňujeme zásadne rovnakou a výrobcom doporučenou kvapalinou, poprípade destilovanou vodou.

 

Obr. 7 – Vyrovnávacia nádobka chladiacej kvapaliny

 

 

PALIVO

Palivo v nádrži ľahko skontrolujeme u motocyklov vybavených palivomerom. Aby bol palivomer funkčný, musí byť kľúč v spínacej skrinke zapnutý do polohy „ON“. U motocyklov,
ktoré nie sú vybavené palivomerom, je potrebné odklopiť veko nádrže, mierne pohýbať motocyklom do strany a pohľadom zistiť množstvo paliva.

 

POVINNÁ VÝBAVA
Do povinnej výbavy motocykla patrí iba motolekárnička. Každé motorové vozidlo, okrem vozidiel patriacich do kategórie L1e a L2e (malý motocykel, motobicykel, moped
a trojkolesové mopedy), musí byť vybavené príslušným druhom lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci. Druh a obsah lekárničky ustanovuje všeobecný záväzný právny predpis ruh a
obsah lekárničky ustanovuje všeobecný záväzný právny predpis (príloha č.2 vyhlášky č. 134/2018 Z.z.). Úložný priestor pre lekárničku musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.
Prevádzkovateľ vozidla musí lekárničku udržiavať v riadnom stave a jednotlivé druhy zdravotníckych potrieb obmieňať. Doba použiteľnosti jednotlivých druhov zdravotníckych potrieb
je na nich vyznačená.

 

ODPORÚČANÁ VÝBAVA

Náhradné žiarovky, náhradná elektrická poistka alebo základné náradie nie je povinnou výbavou. Správny motorkár si ale jednoduché opravy dokáže urobiť sám a tak určite nič
nepokazíme, pokiaľ na vhodné miesto uložíme i ďalšiu, nepovinnú výbavu. Odporúča sa žiarovky a poistky mať vo výbave jednu z každého druhu.

 

PREDPÍSANÉ DOKLADY
Skontrolujeme si, či máme všetko, čo vodič motorového vozidla musí mať pri riadení u seba:

Vodičský preukaz,
Osvedčenie o evidencii časť I. alebo technické osvedčenie (§ 39 ods. 6 a 7 zákona NRSR č.106/2018 Z.z.),
doklad preukazujúci poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (tzv. zelená karta),
Osvedčenie o technickej kontrole (§ 111 ods. 1 písm. b)  zákona NRSR č.106/2018 Z.z.),
Doklad totožnosti (občiansky preukaz),
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti u starších vodičov.
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