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Začala motorkářská sezóna
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích stále více
motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však mohou velmi
rychle změnit v minimálně hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou
v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn pouze ochrannou přilbou a
několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnější
než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté
doplácí na chyby a nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.
Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná
„schválnost“ či nepozornost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy
mladého, lidského života…
Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem
k úspěchu. Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a
problémům raději předcházejte. Na jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, pokud se na to
necítíte.
Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou
funkčnost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku můžete
spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré své motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na
správnou provozní teplotu. Není třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové látky ovlivňující
koncentraci k řízení nepatří!
Základní bezpečnostní pravidla:
-

-

dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu většinou neumí
odhadnout vaši rychlost,
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice a
moto boty), mnohdy vám může zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle
či vestu
základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte především ve svých rukou,
nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo na
silnici ohrozit, byť máte podle předpisů přednost,
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-

neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled o
všech a o všem,
udržujte bezpečný odstup,
v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a nemáte
přehled, co se v nich děje,
nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce brzdících aut, nikdy
nevíte, proč brzdí, co je před nimi,
nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na vhodnější dobu...

por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař
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