Motorkářská sezóna začíná
S příchodem jara a prvních slunečních paprsků bude přibývat na našich silnicích i
motorkářů. Je potřeba tedy dbát zvýšené pozornosti a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se,
že cyklisté a chodci jsou nejohroženější účastníci silničního provozu. Do této kategorie spadají
i motocyklisté. V případě dopravních nehod těchto tří účastníků silničního provozu mívají ve
většině případů vážné a v některých případech i tragické následky.
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou vozovky ještě studené a v ranních hodinách
Vás mohou zaskočit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si na Vaší přítomnost na silnicích musí
po zimě zase zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být také roztržití a
zapříčiněno to může být jarní únavou. Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném
tempu. Nechrání Vás žádná karoserie či bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti,
které maté na sobě. Na každou vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení určené na
motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je
také nasazená a řádně připevněná ochranná přilba. Při nákupu ochranných prvků a
oblečení vybírejte ty s reflexními prvky, neboť vidět a být viděn je základní bezpečnostní
pravidlo pro účastníky silničního provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá vozidla.
Zkontrolujte upevnění kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru a
tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou
výbavu.
Několik preventivních rad:












Při jízdě buďte neustále ve střehu.
Předvídejte.
Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN.
Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.
Buďte vždy připraveni brzdit.
I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné dopravní značení, zejména na
přechody pro chodce. Nedělejte na nich žádné manévry jako je brzdění, prudké změny směru,
velký náklon, snadno můžete uvést svůj motocykl do smyku.
Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků silničního provozu.
Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta
či výmol).
Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku vrátili zpět domů.

