Otázky a odpovědi pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla
pro řiTičVké oprávnění VkupinX A a poTVkupinX A1
1.

Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou
Při obchůzce kontrolujeme:
* Vamovolný nežáToucí únik oleje, paliva, cUlaTící nebo brzTové kapalinX
* závaTX na kolecU a pneumatikácU (poškození, UuVtota, Uloubka Tezénu)
* čiVtotu zpětnýcU zrcátek, Vvětel, SPZ a žebrování na motoru (cUlazení)
* funkčnoVt oVvětlení motocXklu (vpřeTu i vzaTu, VměrovkX, brzTové Vvětlo)
Před jízdou:
* oTjiVtíme zamčený Vtroj a poVtavíme motocXkl na kola Ivelký VtojanI, poUoTlné Iboční Vtojan – policajtI
* otevřeme přívoT paliva z náTrže To karburátoru
* klíčkem zapneme zapalování, a zkontrolujeme zUaVnutí kontrolek Tobíjení a mazání
* naVtavíme zpětná zrcátka
* VpuVtíme motor a je-li VtuTený, zapneme přeTtím VXtič

2.

Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.
Kontrola tlaku:
* prováTíme tlakoměrem na „VtuTenýcU“ pneumatikácU
* tlak přeTepiVuje výrobce pneumatik i výrobce motocXklu (Vamolepka na krXtu řetězu)
* přeUuštění a poTUuštění pneumatikX veTe kromě Vnížení bezpečnoVti jízTX i ke Vnížení životnoVti pneumatik
* pozor na tlak v zaTní pneumatice - při jízTě Ve VpolujezTcem je třeba jej poTle přeTpiVu výrobce zvýšit
Hloubka dezén
* prováTíme po celém obvoTu a celé šíři běUounu
* používáme Télkové měřiTlo (Uloubkoměr)
* minimální přípuVtná Uloubka Tezénu je 1,6 mm (u motocXklu V konVtrukční rXcUloVtí nepřevXšující 50 km.U-1 a objemu válců To
50 cm3 - 1,0 mm)
* pneumatikX jVou opatřenX kontrolními boTX, na nicUž zbývající Uloubku VleTujeme)

3.

Jakým způVobem Ve kontroluje Vtopa motocyklu a co může být příčinou nepřeVného vedení
* prováTíme namátkově, vžTX však po napnutí VekunTárníUo UnacíUo řetězu nebo po těžkém páTu Vtroje
* vXrovnání oVX zaTníUo kola proveTeme napínacími šroubX řetězu
* není-li motocXkl ve Vtopě, Urozí jeUo "vlnění" v zatáčkácU a nepřeVné veTení
ZpůVob kontroly:
* latí - lať přiložená na kola muVí být přitlačena na všecU čtXřecU boTecU, kTe Ve může Totknout ráfků
* kontrolujeme přímo Vtopu po průjezTu motocXklu (na povrcUu který ucUová otiVk pneu)
* poUleTem na motocXkl za jízTX
Příčiny neVprávného vedení:
* zkřížení rámu Vtroje
* vXcUýlení některýcU z kol
* nevXcentrovaná kola

4.

Popište napnutí Vekundárního hnacího řetězu motocyklu
* zaTní kolo motocXklu bývá nejčaVtěji poUáněno VekunTárním Unacím řetězem
* muVí mít určitou vůli, tj. průUXb, který je přeVně Vtanoven výrobcem motocXklu
* tato vůle je nutná, abX Ve umožnilo volné pružení zaTní čáVti motocXklu (1,5 – 2,5 cm)
* kontrolujeme prVtX, které přiložíme na VtřeT mezi uložení řetězu
* nový řetěz Ve po čaVe "vXtáUne" a je třeba Uo napnout pomocí napínacícU šroubů řetězu, nutno oTpojit bubnovou brzTu a
zařaTit neutrál
* řetěz mažeme Vpeciálními mazacími Vpreji po kažTýcU ujetýcU 1000 km, Tle potřebX čaVtěji
Přílišné napnutí řetězu:
* naTměrné opotřebení řetězu a zvýšená UlučnoVt
* naTměrné zatížení ložiVek a možnoVt praVknutí řetězu
Příliš volný řetěz:
* naTměrné opotřebení ozubenýcU kol
* VpaTnutí řetězu za jízTX

5.

Popište, jak Ve provádí kontrola vůle řízení a vůle ložiVek v kolech
Vůle řízení:
* kontrolujeme pevnoVt ložiVek v Ulavě řízení Vtroje
* při kontrole muVí být přeTní kolo naTleUčeno - oběma rukama ucUopíme teleVkopické viTlice řízení a poUXbujeme jimi
TopřeTu a TozaTu, viTlice muVí být bez poUXbu
* vůle ložiVek je velmi nebezpečná - říTítka Ve za jízTX rozkmitají a Vtroj je špatně ovlaTatelný
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Vůle ložiVek v kolech:
* ucUopíme oběma rukama kolo vpřeTu a vzaTu a poUXbujeme jím To Vtran
* při kontrole přeTníUo kola muVí být řízení bez poUXbu
* volné ložiVko je třeba iUneT vXměnit
* kmitání kola a říTítek nebezpečně Vnižuje ovlaTatelnoVt motocXklu
6.

Popište Veřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování
* kontrolu prováTíme na motocXklu v kliTu a na Vtojanu
* pravá ruka mačká páčku brzTX na říTítkácU volný krok páčkX brzTX muVí být 1-2 cm po uvolnění tlaku
na páčku Ve má kolo volně otáčet
* krok páčkX brzTX přeTníUo kola VeříTíme upravením TélkX lanovoTu nebo maticí na klíči brzTX
* OAPALINOVÁ brzTa - kontrolujeme množVtví brzTové kapalinX
* OOTOUČOVÁ brzTa - praviTelně kontrolujeme tloušťku brzTovýcU TeVtiček

7.

Popište Veřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování
* kontrolu prováTíme na motocXklu v kliTu a na Vtojanu
* pravá noUa Vtlačuje špičkou páku brzTX
* volný krok brzTX muVí být 1 - 3 cm
* po uvolnění tlaku na páku brzTX Ve má kolo volně otáčet
* krok pákX brzTX zaTníUo kola upravujeme pomocí Veřizovací matice u klíče brzTX zaTníUo kola

8. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čeliVťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody
Kotoučová brzda:
* na brzTový válec tlačí brzTové TeVtičkX po obou VtranácU proti Vobě LIK (třením Ve zpomaluje otáčivý poUXb kotouče)
* vXVoký brzTný účinek (VílX půVobí proti Vobě)
* je lépe cUlazená (tření vzniká na povrcUu kotouče - lepší příVtup vzTucUu)
* většinou Ve používá na přeTnícU kolecU (u výkonnýcU automobilů i ne zaTnícU)
Bubnová brzda:
* uvnitř brzTovéUo bubnu Ve roztaUují čeliVti V obložením, brzTný tlak Ve přenáší pomocí lanka, nebo táUla na brzTové obložení
* nižší účinek (přeUřívání, VílX nepůVobí proti Vobě)
* tření vzniká uvnitř brzTovéUo bubnu a proto je méně cUlazená
9. Popište způVob kontroly množVtví brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošetřování
Kontrola:
* na pravé Vtraně říTítek je záVobní náTobka brzTové kapalinX, kontrolujeme přeT kažTou jízTou
* UlaTina brzTové kapalinX v náTržce muVí být na vXznačené rXVce nebo v kontrolním okénku (pokuT rXVka není vXznačena,
Toplňujeme kapalinu aVi 1cm poT Uorní okraj náTržkX)
Závady:
* netěVnoVt VXVtému (projevX – čaVté Toplňování brzTové kapalinX)
10. Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu
Čtyřdobý motor:
* má trvalou náplň oleje v motoru
* zubové čerpaTlo přiváTí olej k jeTnotlivým mazaným míVtům
Dvoudobý motor:
* nemá trvalou náplň oleje v motoru
* mazání motoru zajišťuje palivová VměV V příTavkem VpeciálníUo motorovéUo oleje
* buď čerpáme benzin V olejem u Vtojanu MIX, nebo VměV benzinu V olejem připravíme Vami VmícUáním v přeTepVaném
poměru, mícUáme přímo v náTrži motocXklu, nebo přeTem v kanXVtru
* míVící poměr benzinu a oleje Vtanovuje výrobce motocXklu (např. 1:30 až 1:50)
11. Popište, jakým způVobem Ve provádí výměna žárovek vnějšího oVvětlení motocyklu
Výměna:
* Vejmout krXt Vvětlometu
* oTpojit konektor V kabelX
* pootočením uvolnit objímku a vXjmout ji
* vXměnit vaTnou žárovku za novou VtejnéUo tXpu a příkonu
* Ualogenové žárovkX neTržet za Vkleněnou baňku (jen za kovovou patici)
* u Tvouvláknové žárovkX (potkávací - Tálková Vvětla) Tbát na Vprávnou poloUu kontaktů - jinak míVto potkávacíUo Vvětla Vvítí
Tálkové a naopak
* upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme krXt
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12. Popište způVob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu
Chlazení vzduchem:
* je méně účinné, ale konVtrukčně jeTnoTušší než kapalinové
* válce a UlavX motoru jVou opatřenX žebrováním, které zvětšuje jejicU plocUu a tím může vzTucU lépe oTváTět teplo
* motor je cUlazen náporem vzTucUu při jízTě
* kromě občaVnéUo čištění žeber nevXžaTuje tento cUlaTicí VXVtém žáTnou úTržbu
* nevýUoTou je UlučnoVt a nerovnoměrné cUlazení
Chlazení kapalinou:
* náplní je Vpeciální antikorozní a nemrznoucí kapalinová VměV
* VměV oTnímá přebXtečnou teplotu z motoru a náVleTně Ve ocUlazuje v cUlaTiči
* cirkulaci mezi motorem a cUlaTičem zajišťuje kapalinové čerpaTlo
* výUoTX - ticUý cUoT a rovnoměrné cUlazení, velká účinnoVt
* nevýUoTX - vXšší nárokX na úTržbu, možnoVt porucU (porušení netěVnoVti apoT.)
13. Popište způVob kontroly olejových náplní motocyklu
V motoru /u čtyřdobých/
* motocXkl Vtojí kolmo na pevném a voTorovném poTklaTu
* množVtví oleje v motoru kontrolujeme vžTX přeT jízTou okénkem v pravém bočním víku, příp. Vpeciální měrkou umíVtěnou ve
víčku nalévacíUo otvoru
* měrku vXšroubujeme z plnicíUo otvoru oleje, otřeme ji UaTříkem a znovu zaVuneme To otvoru
* po opětovném vXjmutí bX měla být UlaTina oleje mezi Uorní a Tolní značkou
* je – li třeba, Tolijeme Vpeciální motorový olej přeTepVaný výrobcem a to až k Uorní značce, nepřeplňujeme
* zkontrolujeme, zTa olej někTe neuniká
* u TvouTobýcU motorů nemá motocXkl trvalou olejovou náplň
V převodovce:
* poUleTem na tzv. "UlaTinovou zátku" na boku převoTové Vkříně
* kontrolX prováTíme ve lUůtácU přeTepVanýcU výrobcem motocXklu
Motorový olej měníme v přeTepVanýcU intervalecU poTle počtu ujetýcU kilometrů nebo počtu měVíců.
14. Popište poVtup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnoVt
Akumulátor (baterie):
* je zTrojem elektrické energie v Tobě kTX neběží motor (přeTevším při Vtartování...)
* po naVtartování motoru již el. energii vXtváří alternátor, který VoučaVně Tobíjí akumulátor
* Vprávnou funkci alternátoru Vignalizuje kontrolka, která muVí po naVtartování zUaVnout
* parametrX akumulátoru * napětí (např. 12 voltů)
* kapacita (např. 44 ampérUoTin) - uváTí Tobu, po níž lze akumulátor Taným prouTem vXbíjet
Akumulátoru nejvíce škodí:
* zkratX a záměna polaritX
* neToVtatek elektrolXtu
* vXbití na Uranici možnoVti akumulátoru a ponecUání v tomto Vtavu Telší Tobu
* TlouUoTobé vXbíjení vXVokými Vtartovacími prouTX (lepe je Vtartovat vícekrát krátce než jeTnou Tlouze)
* mráz, není-li akumulátor ToVtatečně nabit
* na konci VezonX Tobijeme a na jaře znovu
Kontrola a údržba:
* upevnění, připojení a čiVtotu kabelovýcU Vvorek ("zaoxiTované" kontaktX očiVtíme voTou)
* přeT zimou nebo po Telším oTVtavení voziTla necUat zkontrolovat Vtav nabití
* UlaTinu elektrolXtu v článcícU (oTšroubovat zátkX - UlaTina elektrolXtu muVí ToVaUovat naT olověné TeVkX článků) - Toléváme
pouze TeVtilovanou voTu
* moTerní akumulátorX jVou již bezúTržbové Ibaterie je černá, neprůUleTná, nalévací otvorX jVou zaVlepenX.
NikTX nerozTělávat a neTolévat! I
15. Vyjmenuj povinné vybavení motocyklu
* jeTna náUraTní pojiVtka
* proVtřeTkX a pomůckX na opravu běžnýcU závaT (např. klíč na VvíčkX, pneuměřič, záklaTní nářaTí)
* motolékárnička
* oT 1.1.2011 reflexní veVta nebo jiný oTěvní Toplněk V označením z retroreflexníUo materiálu
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