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IndyCar  
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Představujeme nové  
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Editorial

Vážení čtenáři, příznivci motorsportu,

vítejte u druhého letošního čísla Racing Life, jehož 
vydání jsme sladili s časem legendárního závodu 500 
mil Indianapolis. Hlavním tématem čísla je totiž IndyCar, 
ale stranou nezůstává ani samotný závod Indianapolis 
500. Přibližujeme tak další zámořskou sérii, stejně jako 
tomu bylo v minulém čísle, kde dostal prostor šampi-
onát NASCAR.
To však neznamená, že by nám unikly další novinky. 
Fanoušky českého motorsportu jistě potěší nahlédnutí 
pod kapotu Škody Fabia R5, která taktéž dostala větší 
prostor. Příznivci okruhového závodění se zase mohou 
začíst do článku, který představuje nové Porsche GT3 R.
Motoristická sezona je již v plném proudu a závod střídá 
závod. Našim jezdcům se přitom na mezinárodní scéně 
daří, důkazem budiž zprávy a ohlédnutí za některými 
sportovními podniky v rubrice Aktuality. Ani následující 

dny přitom nebudou nudné. Pomalu klepe na dveře le-
gendární čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans, kam Racing 
Life vysílá svého redaktora a tak můžete počítat s dalším 
zajímavým čtením. Nevynecháme ale ani zajímavé do-
mácí podniky, kde budeme hledat inspiraci pro nové 
články.
I nadále se budeme věnovat jak okruhovým závodům, 
tak rallye, ale třeba i vrchům. V dalších číslech dostanou 
opět prostor texty, které potěší příznivce jedné stopy, 
a chystáme také články zaměřené jen na určité technické 
prvky. Nepůjde přitom vždy jen o drahou techniku vět-
šině jezdců nedostupnou. Chceme přinášet informace 
i o produktech a technických prvcích využitelných také 
na nižších úrovních závodění.
Dost ale o tom co bude a pojďme se věnovat tomu, co je. 
Tedy novému číslu Racing Life!

Milan Jirouš, vydavatel

Zajistěte si pravidelný odběr elektronického časopisu přímo na váš e-mail. Stačí se jen zaregistrovat 
na www.racinglife.cz a každé nové vydání budete mít k dispozici zcela zdarma.
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Barum Czech Rally Zlín sedmou 
soutěží FIA ERC 2015
Zlínští pořadatelé se dohodli s promo-
térskou společností Eurosport Events 
na prodloužení spolupráce o další dva 
roky a krajské město Zlín tak i letos 
o posledním srpnovém víkendu při-
vítá evropskou špičku závodící v seri-
álu FIA ERC. Soutěž se zároveň pojede 
jako pátý díl revidovaného mistrovství 
České republiky v rallye.
Barumka 2015 bude vycházet z osvěd-
čeného formátu minulých let, stejný 
bude i termín konání. V posledním 
týdnu letních prázdnin se tedy ná-
vštěvníci mohou těšit na páteční měst-
skou rychlostní zkoušku v ulicích Zlína 
a poté na dva víkendové dny plné akce 
na náročných východomoravských 
tratích. Samotné rallye bude předchá-
zet kvalifikační zkouška, které se po ak-
tualizaci sportovních řádů budou 
povinně účastnit všechny posádky 
registrované do evropského šampio-
nátu. Diváci se tedy mohou těšit na vý-
razně širší skupinu vozů, než byla 
loňská patnáctka elitních posádek - 
pořadatelé už nyní odhadují účast 
v kvalifikaci na 40 až 50 posádek.
„Eurosport v současné chvíli registruje 
už přes šedesát posádek zapsaných 
do  seriálu Mistrovství Evropy. Ne 
všechny samozřejmě přijedou 
i do Zlína, ale podle zpráv, které zatím 

máme, se k nám chystá jejich velká 
část,“ říká Miloslav Regner, ředitel Ba-
rum Czech Rally Zlín.
Mistrovství České republiky v rallye 
prošlo pro sezonu 2015 radikálním 
řezem, kdy byly poměrně výrazně po-
změněny národní sportovní řády to-
hoto seriálu. Ty už nadále nejsou kom-
patibilní s mezinárodními předpisy 
FIA a startovní pole MČR proto při 
Barum Czech Rally Zlín pojede oddě-
leně od hlavní skupiny FIA ERC. Avšak 
společnou řeč bylo potřeba nalézt 
například v otázce délky trati. „Kvůli 
dodržení předpisů FIA bude Barum 
Czech Rally Zlín oproti ostatním sou-
těžím MČR výrazně delší, souhrnná 
délka RZ se bude pohybovat okolo 
230 km. Z toho důvodu bylo v národ-
ních předpisech ustanoveno, že se 
body z Barum Czech Rally Zlín budou 
jako u jediné rallye českého mistrov-
ství násobit koeficientem 1,5. Důvo-
dem je, aby se bodově vyrovnala ná-
ročnost barumky s ostatními kratšími 
podniky MČR,“ vysvětluje Miloslav 
Regner.
Součástí závodního víkendu ve Zlíně 
bude již osmý ročník Star Rally určený 
pro historické rallye vozy a organizá-
toři budou rovněž pokračovat v atrak-
tivním zážitkovém programu pro di-
váky, který se při premiéře v roce 2014 
setkal s pozitivním ohlasem. Chystá 

se rovněž fotografická kniha mapující 
jak první ročníky barumky, tak ze-
jména poslední dekádu nejvýrazněji 
spojenou se seriály IRC a  FIA ERC. 
Zkrátka, bude se na co těšit!

Ardavičus ovládl Rallye Faraonů

Největší a nejpočetnější český tým 
účastnící se Rallye Dakar slaví první 
letošní vítězství, které vybojoval Artur 
Ardavičus na Rallye Faraonů. Kazašský 
pilot přes egyptské písečné duny s Ta-
trou týmu Bonver Dakar Project do-
slova létal a získal zasloužené prvenství 
ve své kategorii.
V té se proti kazašsko-české posádce 
postavily dva speciály Mercedes–Benz 
Unimog, které se účastnily i Rallye Da-
kar. Od prvních kilometrů úvodního 
měřeného testu ale bylo jasné, že mer-
cedesy nebudou pro Tatru týmu Bonver 
Dakar Project výraznou konkurencí. 
Artur Ardavičus si s nimi v každém mě-
řeném úseku dokázal poradit a navíc 
překonal i několik závodních posádek 
jedoucích v kategorii osobních vozů.
„Moc se mi to líbilo. Jak samotný závod, 
tak jeho průběh i trať. Vyzkoušeli jsme 
si, jak naše auto funguje na rychlých 
pistách, kamenitých úsecích i v duno-
vých polích a otestovali jsme nové věci, 
které jsme sem za tím účelem přivezli,“ 
pochvaloval si zkušený kazašský závod-
ník. Tým Tomáše Vrátného si tak připsal 
první letošní vítězství a  navázal 
na úspěšný loňský rok, ve kterém se tři 
mezinárodní posádky týmu Bonver 
Dakar Project radovaly ze tří prvenství.
„Celkově jsme uspěli. Kamion se 
po provedených technických změnách 
choval lépe a tým fungoval perfektně. 
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Rád bych poděkoval všem, kteří tady 
se mnou byli, protože odvedli skvělou 
práci,“ konstatoval Artur Ardavičus. 
Spokojený byl i jeho stájový kolega 
a šéf týmu Tomáš Vrátný.“Jsem rád, 
že Artur vyhrál. Pěkně si zalítal a navíc 
otestoval některé nové komponenty, 
které jsme chtěli vyzkoušet právě v ta-
kových podmínkách, v jakých se jeli 
Faraoni. Získali jsme další cenná data, 
která využijeme při přípravě aut na Da-
kar i další závody, které teď pojedeme. 
Sám jsem zvědav, o kolik zase zrych-
líme,“ dodal.

Sen o Dakaru pokračuje!

Na Jarním setkání mistrů s vloženou 
Dakar show na autodromu v Sosnové 
u  České Lípy se představili téměř 
všichni dakaráci. K vidění byla celá 
plejáda závodních kamion§, pro které 
pořadatelé připravili trať s atraktivním 
skokem, což se přihlížejícím divákům 
samozřejmě líbilo. Pozvánku dostal 
také legendární LIAZ startovní číslo 
627. Historický kamion, který se letos 
podíval v rámci expedice Sen o Dakaru 
do afrického Senegalu po rovných 
třiceti letech od prvního startu česko-
slovenského vozu na legendární Rallye 
Paříž-Dakar, byl jednou z ozdob pove-
dené akce. Za jeho volant se v Sosnové 
posadil renovátor vozu Tomáš Pour 
a společnost v kabině mu dělal Jiří 
Moskal.
Tým stojící za projektem Sen o Dakaru 
zároveň na této akci odhalil nový pro-
jekt - Sen o Dakaru 2016, kterého se 
má účastnit historický kamion Tatra 
s Karlem Lopraisem! Blíží se totiž třice-
tileté výročí startu prvního kamionu 

Tatra na Rallye Paříž-Dakar a expediční 
jízdou by toto významné datum měl 
tým připomenout. Trasa ke břehům 
Růžového jezera v Senegalu by však 
měla být jiná, než jela LIAZka. Pořáda-
jící Promotým Praha totiž mluví o pů-
vodní trase, vedoucí přes Alžír.

Michal Matějovský slaví první 
úspěchy v národních barvách

Vicemistr Evropy cestovních vozů 
FIA ETCC 2014 Michal Matějovský od-
startoval novou závodní sezónu se 
závodním vozem a kombinézou v ná-
rodních barvách ČR. „Chtěli jsme uká-
zat, že reprezentujeme svou zemi. 
Seriál má dohromady 6 velmi slušně 
navštěvovaných závodů a červeno-
modro-bílá barva rozhodně vidět 
bude,“ vysvětluje důvod přemalování 
závodního vozu Michal Matějovský. 
Ve stejném designu jako vůz budou 
i kombinézy Michala Matějovského 
i celého týmu.
Na novou sezónu se Matějovský začal 
připravovat již v prosinci loňského 
roku tréninkem fyzické kondice. Trávil 
2x týdně 1,5 hodiny kondiční přípra-
vou, kterou doplňoval intervalovým 
plaveckým tréninkem. „Při závodě, 
který obvykle trvá okolo 30 minut, jste 
v kombinéze z nehořlavých materiálů 
uzavřeni v malém prostoru, kde tep-
lota v létě dosahuje 50 až 60 stupňů 
Celsia. Kdo není fyzicky připraven, 
nevydrží v koncentraci na 100% celý 
závod,“ vysvětluje jezdec důvody peč-
livé fyzické přípravy. Kondiční trénink 
mu přinesl bonus navíc, když od pro-
since zhubnul 8 kilogramů.
Závodní speciál BMW 320si je i pro 
letošek připravován týmem Křenek 

Motorsport. „Proti minulé sezóně do-
šlo ke  změně váhových předpisů 
a auto jsme odlehčili zhruba o 30 ki-
logramů. Samozřejmě proběhla i kom-
pletní repase vozu, tedy rozebrání 
do šroubku a opětovné smontování. 
Také jsme ve spolupráci s naším part-
nerem pracovali na vývoji tlumičů 
pérování,“ říká Josef Křenek, šéf a ma-
jitel týmu Křenek Motorsport v jedné 
osobě. Po těchto úpravách má být 
auto rychlejší, než když jezdilo seriál 
mistrovství světa. Vzhledem k extrém-
nímu namáhání vozu bude nutné 
na autě po ujetí zhruba 1800 km, což 
je přibližně půlka závodní sezóny, re-
pasovat motor. Vůz v nových národ-
ních barvách odhalil na III. senátním 
nádvoří senátor Prof. MUDr. Jaroslav 
Malý CSc., závodník Michal Matějov-
ský, jeho týmový kolega Jiří Forman 
a šéf týmu Josef Křenek.
Mistrovství Evropy cestovních vozů 
FIA ETCC odstartovalo na maďarském 
Hungaroringu 2. 5. 2015 a Matějovský 
dokázal, že se připravil výborně. V prv-
ním závodě totiž zvítězil! V kategorii 
TC2 dojel za Michalem Matějovským 
na druhém místě Švýcar Peter Rikli 
a  třetí jeho stájový kolega Daniel 
Conrad. „Celý tento víkend nám vyšel 
na jedničku. Mám ohromnou radost. 
Vítězství v prvním závodě a přes kolizi 
na trati a neskutečnou stíhací jízdu 
druhé místo ve druhém závodě mi 
zajistilo nejenom vítězství tady 
na Hungaroringu, ale také první místo 
v celkovém průběžném hodnocení. 
Lepší start do sezóny jsem si nemohl 
přát,“ řekl bezprostředně po závodě 
viditelně šťastný Michal Matějovský.

Jan Černý letos s Fabií S2000
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Klatovská Rallye Šumava byla prvním 
startem pro novou posádku Mogul 
Adell Racing ve složení Jan Černý – Petr 
Černohorský. Tato dvojice letos pojede 
se Škodou Fabia S2000 z týmu Romana 
Kresty. Po týdnech spekulací tak byla 
nová zbraň pro letošní sezonu vyzra-
zena, až při samotném zahájení první 
soutěže, respektive při zveřejnění star-
tovní listiny.
Rallye Šumava přitom pro posádku 
Černý – Černohorský znamenala body 
za šesté místo. Na následující Rallye 
Český Krumlov dojela posádka Mogul 
Adell Racing na sedmé příčce. Nová 
dvojice se však teprve sžívá s autem 
a současně si zvykají jeden na druhého. 
Přestože za sebou Jan Černý a Petrem 
Černohorským nechávají další rychlé 
posádky, pomýšlejí na vyšší příčky.

Ohlédnutí za 43. Rallye Český 
Krumlov
Diváci viděli na letošním Krumlově 
nervy drásající souboj mezi Mini Vác-
lava Pecha a Fábií R5 Jana Kopeckého. 
Ten nakonec v závěru soutěže Pecha 
porazil a spolu s navigátorem Pavlem 
Dreslerem tak získal druhé prvenství 
pro nový vůz v domácím šampionátu 
(před tím vyhráli Šumavu). Třetí příčka 
na Rallye Český Krumlov patří posádce 
Pavel Valoušek – Veronika Havelková 
se Škodou Fabia S2000.
Zmínit musíme také drama, které se 
odehrálo ve třídě 6, kde startuje mladá 
posádka Tomáš Pospíšilík – Lukáš Vy-
oral s Peugeotem 208 R2. Tato dvojice 

se totiž těší podpoře Peugeotu Česká 
republika. S automobilem se však te-
prve sžívají a nyní s ním absolvovali 
druhou soutěž. Zpočátku se pohybo-
vali v popředí hodnocení třídy, ale 
měnící se počasí si vybralo daň, když 
ve druhé rychlostní zkoušce druhého 
dne udělali s vozem kotrmelec a pro-
padli se pořadím. Značně pocuchaná 
karoserie Peugeot 208 R2, ale neza-
stavila. Agregáty přežily bez úhony 
stejně jako bezpečnostní rám, a tak 
posádka mohla pokračovat v soutěži 
dál. Nicméně pořádný kus práce mu-
seli při provizorních opravách udělat 
mechanici. Nakonec to mladá posádka 
dotáhla na 5. místo ve třídě, jíž suve-
rénním způsobem ovládl Václav Du-
novaský, taktéž za volantem Peugeotu 
208 R2. Pospíšilík s Vyoralem ukázali, 
že mají závodnická srdce, nasbírali 
další zkušenosti s novým vozem a sou-
peřům svým přístupem jasně ukázali, 
že s nimi nadále musejí počítat.

Škoda Motorsport je zpět v MS

Mladoboleslavská automobilka se pro-
střednictvím Škody Fabia R5 vrátila 
do Mistrovství světa v rallye. Zde se 

nově účastní třídy WRC2, kam speciály 
R5 spadají. Premiérovou soutěží MS se 
pro nové tovární vozy s okřídleným 
šípem ve znaku stala 49. Vodafone Ra-
llye de Portugal. Tým Škoda Motorsport 
se přitom netajil tím, že si jede pro 
umístění na bedně.
Do Portugalska se vypravily dvě po-
sádky: nováčci v barvách škodovky 
Pontus Tidemand s Emilem Axelsso-
nem a již známé tváře Esapekka Lappi 
a Janne Ferm. Druhá jmenovaná dvo-
jice vyhrála v  rámci třídy WRC2 tři 
rychlostní zkoušky druhého dne, což 
ji katapultovalo na druhé místo prů-
běžného pořadí, před Tidemanda 
s Axelssonem. Vedení ve třídě držel 
zkušený Nasser Al-Attiyah s Fordem 
Fiesta RRC. Před poslední rychlostní 
zkouškou celé rallye měl náskok 
na  nejrychlejší Škodu Fabia R5 
13,8 sekundy. Následujících 11 kilo-
metrů a 150 metrů RZ16 ale mohlo 
přinést cokoli.
Nasser Al-Attiyah nakonec první místo 
udržel a ani na následujících dvou 
příčkách ve WRC2 se nic nezměnilo. 
Tovární tým Škoda Motorsport si tak 
připsal druhé a třetí místo, což je při 
premiéře moc pěkný výsledek. Cel-
kově zvítězil Jari-Matti Latvala s Volks-
wagenem Polo R WRC a také na dru-
hém a třetím místě byli piloti těchto 
vozů, Sébastien Ogier a Andreas Mik-
kelsen. Martin Prokop se spolujezd-
cem Janem Tománkem dovezli svou 
Fiestu RS WRC na celkovém desátém 
místě.
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Při vývoji závodní „devětsetjedenáctky“ s výkonem 
přes 500 koní (368 kW) se konstruktéři zaměřili 
hlavně na  úsporu hmotnosti a  lepší aerodynami-

ku. Od  toho se pak odvíjí nižší spotřeba a  lepší obrat-
nost. Stranou ale nezůstala ani vyšší bezpečnost, stejně 
jako na snížení servisních nákladů a cen náhradních dílů. 
Zkrátka cílem konstruktérů bylo vyvinout vůz vhodný 
pro soukromé týmy, tedy provozovatelný za rozumných 
nákladů.

Konstrukce karoserie
Od svého sériového příbuzného si 911 GT3 R vypůjčila 
typickou střechu s dvojicí prolisů a prodloužený rozvor, 
který v porovnání s předchozí generací narostl o 83 mili-

metrů. Delší rozvor ve srovnání s předchozí GT3 R přinesl 
novince lepší rozložení hmotnosti mezi přední a zadní 
nápravu a v neposlední řadě také větší jistotu v rychlých 
zatáčkách.
Systematickým snižováním hmotnosti karoserie, ae-
rodynamickými prvky a modifikovaným podvozkem 
se v porovnání s předchozím modelem inženýrům 
povedlo výrazným způsobem optimalizovat těžiště 
vozu. Lehká karoserie sériového modelu 911 GT3 RS 
s propracovanou hliníkovo-ocelovou konstrukcí, se 
ukázala jako ideální základ pro závodní automobil. 
Střecha, přední kapota, blatníky, dveře, boční partie, 
zadní část, stejně jako víko motoru jsou vyrobeny 
z lehkého uhlíkového kompozitu. Všechna okna včetně 

Automobilka Porsche postavila na základech sériového modelu 911 GT3 RS zákaznický závodní vůz pro 
světovou sérii GT3. Lehký a výkonný speciál nese označení 911 GT3 R.

Přijíždí nové Porsche 911 GT3 R

TECHNIKA
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čelního jsou vyrobena z  polykarbonátu. Důraz 
na úsporu hmotnosti je tedy evidentní.
Konstruktéři odvedli pořádný kus práce také po stránce 
aerodynamiky. Již na první pohled nepřehlédnete 
aerodynamické prvky a výrazné otvory v blatnících 
nad podběhy předních kol, které zvyšují přítlak vozu 
na přední nápravě a současně odvádějí přebytek tepla 
tvořícího se u předních brzd. Na opačné straně vozu 
zase zaujme dva metry široké a čtyřicet centimetrů 
dlouhé zadní přítlačné křídlo. Od svého většího bratra, 
modelu 911 RSR, si GT3 R vypůjčilo koncept uprostřed 
umístěného chladiče. Odstraněním chladičů v bocích 
vozu se zlepšilo těžiště, přičemž centrálně umístěný 
chladič je také lépe chráněn před poškozením při 
soubojích na trati.

Výkonný motor
Porsche 911 GT3 R pohání moderní čtyřlitrový plochý 
šestiválec, z části shodný s motorem, který se nachází 
za zadní nápravou výkonného produkčního modelu 
911 GT3 RS. Motor využívá systému přímého vstřiko-
vání paliva pracujícího s tlakem až 200 barů a varia-
bilního časování ventilů. Atmosféricky plněný motor 
těží podstatně lepší modulace síly v širším pásmu 

využitelných otáček než je tomu u pohonných jedno-
tek přeplňovaných. Šestiválec osazený restriktorem 
pracuje s výkonem 368 kW.
Točivý moment se pak přenáší prostřednictvím šes-
tistupňové sekvenční převodovky Porsche na zadní 
kola obutá do pneumatik o šířce 310 mm. Vůz je vy-
baven diferenciálem se zvýšenou svorností. Řazení 
probíhá pomocí pádel pod volantem.

Zadní části dominuje velké přítlačné křídlo a centrálně umístěné výfuky

Vůz je dodávaný s nadstandardním skořepinovým sedadlem, které 
je vyrobeno s důrazem na lepší ochranu v případě bočního nárazu
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Technické údaje Porsche 911 GT3 R (991)

Motor vodou chlazený plochý šestiválec s přímým vstřikováním paliva, osazený restriktorem nasávaného vzduchu

Umístění motoru za zadní nápravou

Objem motoru 4000 ccm

Výkon 368 kW (přes 500 k)

Vrtání / zdvih 102 mm/81,5 mm

Počet ventilů na válec 4

Mazání suchá skříň

Řídicí jednotka Cosworth IPS32

Převodovka sekvenční šestistupňová Porsche s pneumatickým řazením, ovládaným pádly pod volantem

Diferenciál mechanický se zvýšenou svorností

Přední náprava zavěšení typu McPherson, nastavitelná světlá výška, nastavitelný odklon a sbíhavost kol,  
nastavitelný zkrutný stabilizátor

Zadní náprava Víceprvkové zavěšení, nastavitelná světlá výška, nastavitelný odklon a sbíhavost kol, nastavitelný zkrutný stabilizátor

Řízení s elektrohydraulickým posilovačem

Nádrž bezpečnostní nádrž FT3 s objemem cca 120 litrů a bezpečnostním plnícím ventilem dle FIA

Brzdový systém osazený ABS se závodní charakteristikou a rozdělovačem brzdného účinku mezi přední a zadní nápravu

Přední brzdy vnitřně chlazené drážkované ocelové brzdové kotouče o průměru 380 mm, šestipístkové hliníkové brzdové třmeny

Zadní brzdy vnitřně chlazené drážkované ocelové brzdové kotouče o průměru 372 mm, čtyřpístkové hliníkové brzdové třmeny

Kola jednodílná BBS s centrální maticí, vpředu 12Jx18 ET 17, vzadu 13Jx18 ET 37,5.

Pneumatiky 300/650-18 vpředu a 300/710-18 vzadu

Zvedání vozu integrovaný čtyřbodový vzduchový systém v podvozku 

Asistenční systémy ABS a kontrola trakce

Karoserie odlehčená s hliníkovo-ocelovou konstrukcí, díly z karbonu a skly z polykarbonátu,  
odnímatelná polykarbonátová skla dveří

Celková délka vozu 4604 mm

Rozvor náprav 2463 mm

Rozchod předních kol 1975 mm

Rozchod zadních kol 2002 mm

Celková hmotnost vozu 1220 kg
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Brzdová soustava
Sportovní ambice automobilu krotí výkonná brzdová 
sousteva osazená citlivě naladěným protiblokovacím 
systémem ABS. Samozřejmostí je rozdělovač brzdného 
účinku mezi přední a zadní nápravu. Na obou nápravách 
jsou drážkované ventilované brzdové kotouče, vpředu 
o průměru 380 mm, vzadu s průměrem 372 mm. Přední 
kola dostala šestipístkové hliníkové brzdové třemeny, 
zatímco vzadu jsou čtyřpístkové.

Bezpečnostní prvky
Při vývoji GT3 R byl vysoký důraz kladen také na bez-
pečnostní prvky. Samozřejmostí je rám dle předpisu FIA, 
stejně jako odpovídající skořepinové sedadlo a šestibo-
dový pás s příslušnou homologací. Objem zesílené pa-
livové nádrže FT3 se zvýšil o 12 litrů a nyní pojme 120 
litrů paliva, přičemž hrdlo nádrže je vybaveno bezpeč-

nostním ventilem. Dveře a boční okna lze snadno od-
stranit a střešní únikový poklop je nyní větší, než tomu 
bylo u předchůdce.

Cena a termín dodání
Nové závodní Porsche 911 GT3 R můžete už nyní objed-
návat, nachystané jej ale budete mít až na příští závodní 
sezonu. Přichystejte si na něj částku ve výši 429 000 € 
bez DPH, tedy asi 11 755 000 korun. Nyní objednané vozy 
budou zákazníkům dodávány od prosince 2015. Začátek 
příští sezony tedy lze stihnout.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Porsche
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Od  sjednocení s  konkurenčním šampionátem 
ChampCar uběhlo sedm sezon, ale k  ohromné 
popularitě devadesátých let se IndyCar ani ná-

znakem nepřiblížila. Čísla sledovanosti stagnují (nutno 
podotknout, že tento trend postihl řadu předních moto-
ristických disciplín) a za příznivý počet startujících jezd-
ců můžeme vděčit týmům Penske, Ganassi a  Andretti, 
které obohatily šampionát o více než deset aut.
Ale proč se série IndyCar krčila na pokraji zájmu (vyjma 
závodu Indianapolis 500)? To je otázka, na kterou všichni 
marně hledali odpověď. Na papíře vždy vypadal koncept 
IndyCar dokonale – vyrovnané startovní pole, střídající 
se vítězové a kalendář složený z autodromů, městských 

Americká formulová série IndyCar se poslední léta nacházela ve stavu klinické smrti, připojená na životodárný 
přístroj jménem Indianapolis 500. S novým konceptem monopostu Dallara DW12, sestaveném z aerodyna-
mických dílů od Chevroletu a Hondy, vstupuje IndyCar do své další etapy, která nejenže vypadá slibněji, ale 
přepisují se v ní i traťové rekordy.

TECHNIKA

Na křídlech IndyCar

Nahoře: Spousta křidélek – hlavní poznávací znamení aerokitu Honda
Dole: Montážní hala v ústředí Honda Performance Development v Kalifornii
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okruhů, krátkých oválů a vy-
sokorychlostních oválů jmé-
nem superspeedway. Nic-
méně tribuny byly více 
prázdné než plné a televizní 
přijímače amerických domác-
ností zůstávaly během pře-
nosů spíše vypnuté než za-
pnuté.
K příznivějším číslům má do-
pomoci letošní novinka, 
na níž se čekalo od debutu 
monopostu Dallara DW12 
v roce 2012 – aerodynamické komponenty od Chevroletu 

a  Hondy. Ačkoliv bychom 
z estetického hlediska stěží 
našli překombinovanější mo-
nopost, karosérie obsypaná 
minimalistickými přítlačnými 
křidélky dosáhla kýženého 
efektu, a sice designové dife-
rence a  zvýšení průměrné 
rychlosti na jedno kolo.
S ekonomickým stavem série 
IndyCar, potažmo závodních 
týmů, by byla snaha o zdravé 
konkurenční prostředí doda-

vatelů šasi a  motorů předem prohraným soubojem.  

Ilustrace simulace proudění vzduchu v CFD aerokitu Chevrolet Inženýři Chevroletu pracují na modelu v měřítku 1:2

Práce na aerokitu Chevrolet v programu CAD Design

Jack Hawskworth na zcela novém okruhu  
NOLA Motorsports Park na předměstí New Orleans 
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Zároveň už nešlo přehlížet fakt, že s původními monopo-
sty Dallara IR-05 se závodilo od roku 2003 a v letech 2008 
až 2011 byly jedinou dostupnou technikou šampionátu. 
Nová éra IndyCar zkrátka musela akceptovat kompromis 
zlaté střední cesty.

Je libo Chevrolet, nebo Hondu?
Současný monopost Dallara DW12 debutoval v roce 
2012, ale teprve letos se diváci dočkali rozmanitosti 
závodních strojů, jímž vtiskly vlastní identitu automobilky 
Chevrolet a Honda, dodávající i pohonné jednotky. Pes-
trost aktuálních vozů totiž spočívá v aerodynamickém 
řešení, nikoliv v šasi. K unifikovanému monokoku Dallara 
z uhlíkových vláken s hliníkovou voštinovou strukturou 
se vedle mechanických částí montuje i karosérie Chev-
rolet, nebo Honda. Záleží na tom, s kterou automobilkou 
závodní stáj spolupracuje.
Jakmile monokok za 350 000 dolarů převezmou mecha-
nici, čeká je náročný úkol, během něhož musí postavit 
komplexní monopost, dosahující rychlosti až 370 km/h. 
Na monokok se montuje lichoběžníková náprava s ne-
závislým zavěšením kol typu push-rod, dále šestipístkové 
hliníkové brzdové třmeny Brembo a odlehčené karbo-
nové brzdové kotouče. Na přední nápravu patří patnác-

tipalcové pneumatiky Firestone Firehawk.
Za monokok, jehož součástí je i sedmdesátilitrová pali-
vová nádrž, je třeba připevnit motor a šestistupňovou 
převodovku XTRAC s řadícími pádly pod volantem. I zde 
najdeme shodné zavěšení kol jako na přední nápravě. 
Chevrolet a Honda připravují ve vývojových centrech 
šestiválcové motory o objemu 2,2 litru s dvojitým turbem 
BorgWarner. Minimální váha agregátů je 112 kilogramů 
a počet otáček dosahuje hodnoty 12 000 ot/min – poté 
zasahuje omezovač. Plnící tlak turbodmychadla se upra-
vuje podle místa konání závodu. Na superspeedway je 
tlak tři bary, u krátkých oválů se zvyšuje na čtyři bary 
a na klasických okruzích je plnící tlak pět barů. Na tratích 
s pravými zatáčkami lze použít i systém push-to-pass. 
Jedná se o dvacetivteřinové zvýšení výkonu při využití 
plnícího tlaku šesti barů a navýšení o 200 ot/min, které 
může desetkrát za závod pomoci k získání lepší pozice, 
nebo ubránit stávající umístění. Výkon motoru se pohy-
buje v rozmezí 550 – 700 koní, v závislosti na plnícím 
tlaku turbodmychadla. Roční pronájem pohonných jed-
notek stojí bezmála 695 000 dolarů.
Životodárnou tekutinu motorů zprostředkovává firma 
Sunoco, od níž si týmy vyzvedávají etanolovou směs 
E85. Řídící jednotka motoru pochází z dílny McLaren 

Aerodynamika monopostu Dallara DW12 působí robustně. Na obrázku Stefano Coletti s aerokitem Chevrolet
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Applied Technologies. Plynový pedál má ovládání drive 
by wire, tedy bez přímého mechanického spojení.
Hmotnost monopostu Dallara DW12 bez jezdce a paliva 
je 725 kilogramů na klasických tratích a krátkých oválech. 

Na superspeedway, kde není karosérie aerodynamicky 
komplikovaná, se váha snížila na 712 kilogramů. Ne-
patrné rozdíly najdeme i v rozměrech, délka monopo-
stu u superspeedway modifikace je 5012 mm, klasická 

Renderovaný obrázek aerokitu Honda pro závodní okruhy a krátké ovály

Rozdíl mezi aerokitem Dallara z roku 2014 (vlevo) a letošním aerokitem Chevrolet
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verze má 5180 mm, povolená šířka je v rozpětí 1968 mm 
až 1993 mm.

Rozcuchaná, ale efektivní aerodynamika
Odchylky v rozměrech monopostů jsou zapříčiněny nesou-
rodostí aerokitů pro jednotlivé typy okruhů a samozřejmě 
metodou řešení Chevroletu a Hondy. Zatímco Chevrolet 
pověřil vývojem partnerskou firmu Pratt & Miller, Honda se 
obrátila na spřátelenou firmu Wirth Research, která je známá 
tím, že většinu návrhů testuje na softwaru počítačové dy-

namiky tekutin (CFD) a teprve potom přenáší výsledné vý-
počty do reálné podoby.
Výsledek práce obou skupin je odlišný do té míry, že běž-
nému motoristickému fanouškovi nečiní potíže rozpoznat 
původ obou monopostů – klidně i ve shodné základové 
barvě. Na aerokitech Honda pro závodní okruhy je patrná 
inspirace ve formuli 1, což není vzhledem k historii Wirth 
Research žádné překvapení. Na monopostu převládají sloup-
cově stavěná přítlačná křidélka, nacházející se na předním 
a zadním přítlačném křídle, u zadní nápravy i na bočnicích.

Úřadující šampion Will Power ve třetí zatáčce okruhu St. Petersburg

James Hinchcliffe vyhrál druhý závod letošní sezony, který byl poznamenán deštěm a početnými žlutými fázemi
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Chevrolet zvolil konzervativnější přístup uhlazenější ka-
rosérie. Stačí však jeden pohled na původní řešení Dallary 
z předchozích let a člověku okamžitě bije do očí ohromná 
spletitost a sofistikovanost nových aerokitů.
Technické oddělení IndyCar bedlivě kontrolovalo vývoj 
v obou táborech a extrémnímu posunu účinnosti karosé-
rie předešlo pravidlem o maximálním 25% zvýšení aero-
dynamické zátěže. V předchozí sezoně generoval jedno-
duchý aerokit Dallara přítlak v hodnotě 2 155 kilogramů, 

v letošním roce došlo ke zvýšení zhruba na 2 480 kg - pro-
stor pro změnu ve stanovených mezích 25 % přetrvává.
Příjemnou zprávou pro závodníky je částečné snížení 
negativního „špinavého“ vzduchu při těsném sledu za se-
bou jedoucích aut. V USA je tento jev známý pod pojmem 
draftování. Jezdec se zařadí těsně za soupeře a v aerodyna-
mickém vakuu může, aniž by ztratil rychlost, zlehka uvolnit 
nohu z plynového pedálu. Tato technika se využívá zejména 
na oválech, kde se tak šetří palivo a lépe předjíždí.

Oblast kolem zadní nápravy oválového aerokitu Chevrolet je vskutku minimalistická

Zadní část monopostu Honda je ve srovnání s Chevroletem značně propracovanější
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S komplexními tvary se rovněž zdokonalily jízdní vlastnosti 
a zvýšila rychlost. Vždyť traťové rekordy letos padají jak 
akcie v době finanční krize.
Prvním květnovým víkendem tradičně startují aktivity 
na oválu Indianapolis Motor Speedway a letos této příle-
žitosti využila Honda a Chevrolet k představení svých ová-
lových aerokitů. Charakteristickým prvek obou aerokitů je 
aerodynamická čistota. Poznávacím znamením Chevroletu 
je prosté zadní přítlačné křídlo, posazené na nízkých stře-
dových pilířích. Inženýři u Hondy dostali stejný nápad, 
ovšem na rozdíl od Chevroletu uchytili pilíře na horní straně 
přítlačného křídla. Po obou bocích za zadní nápravou na-
jdeme ještě malá přítlačná křidélka, čímž aerokit Honda 
působí masivnějším dojmem než Chevrolet.
Z technického hlediska je aerokit rozdělen do dvanácti zón 
a jejich podoba je zafixována na dva roky dopředu. Určitou 
obměnou mohou na konci roku projít tři libovolné zóny, 
přičemž homologovaný update nesmí přesáhnout cenu 
15 000 dolarů. Cena za kompletní aerokit všech specifikací 
(klasické tratě a ovály) je 75 000 dolarů.
Samozřejmě může dojít k tomu, že výrobce aerokitu mohl 
nevědomky učinit špatné rozhodnutí a při závodech se ukáže, 
jak prudce se rozevírají nůžky mezi oběma dodavateli. V ta-
kovém případě je vedení IndyCar ochotné otevřít dialog 
dodatečných úprav ve stávajícím řešení aerokitu a jak se zdá, 
vážnou rozmluvu budou patrně požadovat zástupci Hondy, 
neboť japonská technika v úvodních závodech letošní sezony 
zaostává a vypadá to, že ani na oválech svou ztrátu nedožene.
Dallara má sice sklad plný vlastního aerokitu z roku 2014, 
po kterém mohou týmy před technickou přejímkou závod-

ního víkendu sáhnout, ovšem s přihlédnutím na letošní 
rekordní rychlosti by byly italské aerokity výkonnostním 
krokem zpět.

Sezona za miliony dolarů, Indianapolis 500 za milion
Závodní týmy nejsou limitovány finančním stropem a je-
jich roční rozpočet závisí na úspěšnosti a velikosti orga-
nizace. Sezonní náklady na jeden vůz se mohou pohybo-
vat od částky 4,5 milionu dolarů až k 8 milionům. K účasti 
ve slavné pětistovce v Indianapolis by mohlo stačit něco 
kolem jednoho milionu dolarů. I zde ale platí, že míra fi-
nancí je přímo úměrná konkurenceschopnosti…
Série IndyCar má ideální předpoklady znovu stanout 
na předních příčkách světového motorsportu. Přesto o ni 
většina automobilových příznivců zavadí jen při závodě 
Indianapolis 500. Chybějící prestiž, popularita a finance 
jsou nepříjemným bludným kruhem této jinak znamenité 
série s atraktivními závody. Dokud bude šampionát v číslech 
sledovanosti pokulhávat, sponzoři své příspěvky nezvýší 
a jezdci si budou muset za svá místa v kokpitu platit.
Vývoj a prodej nových vozů pro každou sezonu je sladkou 
hudbou minulosti. Současné schéma základních staveb-
ních dílů, zabalených modifikovatelnou slupkou aerokitů, 
je cestou nejmenšího odporu. Nezbývá než doufat, že sé-
rii IndyCar čeká vzestup. Nechme se překvapit jejím dalším 
vývojem. Vedení šampionátu má už na stole nový koncept 
monopostů radikálního vzhledu, vybavených hybridními 
technologiemi.

Text: Aleš Sirný
Foto: IndyCar

Monoposty Dallara DW12 toho vydrží hodně. Při hromadné 
havárii se o tom přesvědčili Sebastien Bourdais (na fotce), 
Ryan Hunter-Reay a Simon Pagenaud
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Téměř každý šampionát má (nebo měl) ve svém ka-
lendáři významný závod, o  nějž způsobem sobě 
vlastním pečuje. Formule 1 má své Monte Carlo, 

vytrvalostní závody mají Le Mans. V polovině minulého 
století patřily tyto dva závody společně s  Indianapolis 
500 ke korunovačním klenotům světového motorspor-
tu. Téměř všichni závodníci je chtěli zakusit – a vyhrát. 
Povedlo se to však jen jedinému jezdci, a sice Grahamu 
Hillovi.
Polemizovat nad tím, zdali jsou lepší závody v Indianapo-
lis, nebo v Le Mans (Grand Prix Monaka vynecháme) nemá 
význam. Jak se říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. 
Skutečnost je ovšem taková, že jen ovál Indianapolis 

Motor Speedway (IMS) si natolik střeží své kulturní dědic-
tví, že letité zvyky neohýbá pod tíhou moderní doby. IMS 
je taktéž jediným závodním okruhem s oficiálním histo-
rikem, který dává pojmu „chodící encyklopedie“ zcela 
nový význam. K oválu patří i muzeum a velký archiv s více 
než 100 let starými fotografiemi.
Dodržovat tradice se v Indianapolis rozhodně vyplatí. 
Sklenice mléka se vítězi podává pravidelně od roku 1956, 
avšak Emerson Fittipaldi se v roce 1993 napil ze sklenice 
s brazilským pomerančovým džusem, za což byl dlouhou 
dobu kritizován. Mléko v rukou vyčerpaného vítěze je 
zkrátka ikonickým zobrazením závěru Indy 500. Bohužel 
i některé zvyklosti musejí skončit. Populární píseň Back 

Indianapolis 500 je z historického hlediska bezpochyby jednou z nejvýznamnějších motoristických událostí. 
Hovoříme-li o tradicích, na světě neexistuje jiný automobilový závod, který by je ctil stejně jako 500 mil dlouhý 
podnik v Indianapolis.

PŘEDSTAVUJEME

Dámy a pánové, startujte motory

Letecký pohled na areál oválu Indianapolis Motor Speedway
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Home Again in Indiana zaznívala z úst Jima Naborse pra-
videlně od začátku sedmdesátých let. Loni to bylo napo-
sled. Čtyřiaosmdesátiletého Naborse nahradí v letošním 
roce jiný interpret.
Kolem dvou a půl mílového oválu je umístěno 235 000 
sedadel a s přírodními tribunami na vnitřní straně může 
závod sledovat bezmála 400 000 lidí. Přestože tolik diváků 
už na Indy 500 nechodí, řadí se stará cihelna na první 
místo v žebříčku největších sportovních areálů na světě. 
Stará cihelna je známou přezdívkou Indianapolis Motor 
Speedway, odkazující na původní povrch oválu. Prašnou 
dráhu nahradilo v roce 1911 více než 3 200 000 cihel a do-
dnes zůstal zachován v prostoru startu a cíle jejich zbrou-
šený pás.
První závod na pět set mil v Indianapolis se uskutečnil 
v roce 1911. Hlavním lákadlem byly pro jezdce štědré 
peněžité odměny. Právě finanční ohodnocení pro všech 
třiatřicet startujících se stalo lukrativním výdělkem od-
vážných mužů za volantem. Peníze a technická stagnace 
tradičních monopostů Indy s motorem vpředu byly hlav-
ním motivem Colina Chapmana k britské invazi na počátku 
šedesátých let. Geniální konstruktér si to spočítal velmi 
dobře. Věděl, že pár týdnů v USA se mu několikanásobně 
zaplatí. Když Jim Clark v roce 1965 slavnou pětistovku 

vyhrál, obdržel šek v přepočtu na 46 000 liber, zatímco 
za třináct Velký cen formule 1 (osm jich vyhrál) si vydělal 
nuzných 13 340 liber.
Člověk ocení význam závodu Indianapolis 500 až při na-
hlédnutí do bohaté historie. Teprve potom pochopí jeho 
hodnotu, velkolepost, tradici a emoce, kterým se neubrání 
žádný jezdec, parkující po náročném dni v Aleji vítězů.

Text: Aleš Sirný
Foto: IndyCar

PŘEDSTAVUJEME

S finanční odměnou a nehynoucí slávou získá vítěz Indy 500 i oficiální 
zpomalovací vůz. Takto se v roce 2011 radoval nečekaný vítěz Dan Wheldon

Populární fotka, která obletěla celý svět. Emerson Fittipaldi se v roce 
1989 stal prvním závodníkem, který za vítězství utržil více než milion 
dolarů.

Na trofeji Borg-Warner jsou podobizny všech vítězů Indianapolis 500 
od roku 1911
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Co pro tebe Indianapolis 500 znamená?
Indianapolis 500 je největší motoristickou akcí na světě. 
Jde o podnik, kterého by chtěl být každý závodní pilot 
alespoň jednou v životě součástí, nehledě na to, v jaké 
motoristické disciplíně působí. Já měl to štěstí, že jsem 
Indy 500 vyhrál třikrát a mám extrémní motivaci do-
sáhnout na čtvrté vítězství, čímž bych stanul po boku 
legend Indy 500, které formovaly cestu jezdcům, jako 
jsem já. 

Je pětisetmílový podnik v Indianapolis fyzicky 
náročný?
Ve skutečnosti není nikterak fyzicky náročný, pravděpo-
dobně jde o nejméně obtížný závod v roce. Na druhou 

stranu je psychicky vyčerpávající, protože připomíná 
šachovou hru - v rychlostech až 370 km/h. V momentě, 
kdy se blíží závěr závodu, je nejdůležitější správná pozice 
v průběžném pořadí. Auta umí dobře draftovat a před-
jíždění je s nimi jednoduché.

Ovál Indianapolis Motor Speedway má čtyři za-
táčky, jsou totožné, nebo je mezi nimi rozdíl?
Pokud se na IMS podíváš ze vzduchu, připadá ti, že je 
dokonalým obdélníkem a všechny zatáčky jsou to-
tožné. Opak je pravdou. I nepatrný rozdíl v poloměru 
zatáčky a o pár centimetrů širší prostor na výjezdu 
dramaticky mění způsob projetí. Je nutné být neustále 
ve střehu.

Květnový podnik Indianapolis 500 je legendou světového motorsportu. Na oválu Indianapolis Motor Speed-
way se jezdí od roku 1911 a za tu dobu se čtyřnásobnými vítězi stali jen tři muži. Brazilského závodníka Helia 
Castronevese dělí jedno prvenství od toho, aby do privilegovaného klubu A.J. Foyta, Ala Unsera a Rickyho 
Mearse vstoupil taktéž.

Trojnásobný vítěz Indy500 Helio  
Castroneves, exkluzivně pro Racing Life:
Indianapolis 500 je rychlou šachovou hrou
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Jaká je nejlepší rada, kterou si ohledně Indy 500 
dostal?
Přistupuj k Indy 500, jakoby to byl obyčejný závod… 
Všichni víme, že Indy 500 není obyčejným podnikem, má 
ohromnou historii, tradici a popularitu, která tě snadno 
pohltí. Důležité však je, abys k němu přistupoval s nad-
hledem. Nechceš se nechat unést, mohlo by to mít nega-
tivní vliv na způsob tvé jízdy.

Na co si musíš v Indianapolisu dávat pozor?
Je zapotřebí kontrolovat opotřebení pneumatik. Roz-

hodně nechceš mít defekt pneumatiky v rychlostech, 
kterými se v Indianapolis závodí.

Závodu Indy 500 předchází řada tréninků, jak 
složité je najít ideální nastavení v často měnících 
se podmínkách květnového počasí?
S vysokým počtem tréninků je lehké překombinovat nastavení 
určitých komponentů a v celkovém nastavení vozu sejít z cesty. 
Důležité je získávání dat a jejich správná analýza. V této oblasti 
máme naštěstí potíže jen zřídka, což dokládá úspěšnost týmu 
Penske, který v Indianapolis triumfoval celkem patnáctkrát.

ROZHOVOR

Pro druhé vítězství v Indianapolis si Castroneves dojel hned 
v následujícím ročníku

Helio Castroneves patří k veteránům americké formulové scény, 
v CART debutoval v roce 1998
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Máš v záloze několik variant závodního nastavení?
Rozhodně, monopost musí mít co největší prostor k při-
způsobení se aktuálním podmínkám. Teplota dráhy zpra-
vidla v druhé části závodu stoupá a je nutné být na takové 
změny připraven. Trať se ohřeje, stane se kluzkou, takže 
v 370 km/h doslova vyžaduješ co nejstabilnější auto.

Kdy ti bylo v Indianapolis nejhůře?
Rok 2006. Ačkoliv nešlo o vyloženě nejhorší závod, roz-
hodně se jedná o ročník, který bych chtěl vzít zpět. Měl 
jsem velmi dobré auto a v úvodu jsem převzal vedení. 
Bohužel jsem zezadu narazil do Buddyho Laziera a závod 
pro nás oba skončil. Můj tehdejší týmový kolega Sam 
Hornish Jr. nakonec vyhrál, takže vím, že jsem měl k dis-
pozici vítěznou techniku. Nejlepší vzpomínky mám na tři 
vítězné závody, ale i ten loňský. Přestože jsem nevyhrál, 
byl velmi speciální. Tvrdě jsem bojoval o vítězství s Ryanem 
Hunter-Reayem a doufám, že fanoušci naši bitvu ocenili, 
já se v kokpitu rozhodně bavil.

Které z tvých třech vítězství v Indy 500 bylo nej-
sladší?
Musím přiznat, že třetí v roce 2009. Na začátku roku jsem 
si v osobním životě procházel řadou těžkostí a vrátit se za 
volant jako vítěz Indianapolis 500 mě naplnilo sebedůvěrou.

Na příští rok se připravuje jubilejní stý ročník 
Indianapolis 500. Jak vidíš budoucnost tohoto 
závodu, potažmo série IndyCar?
Indianapolis 500 je největším jednodenním sportovním 
podnikem na světě. Nikam nezmizí, stejně tak IndyCar. 
Máme skvělé závody, marketingově prodejné závodníky 
a myslím, že se postupně dostáváme do pozice, v níž by 
tento druh motorsportu měl figurovat.

Foto: IndyCar

ROZHOVOR

Helio Castroneves má na kontě tři vítězství v Indianapolis, ale žádný titul šampiona IndyCar. Korunním princem už byl čtyřikrát.

U třetího prvenství nechyběly slzy dojetí

jdi na
OBSAH
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Technický předpis pro R5 jasně specifikuje poža-
davky na automobily spadající do této kategorie. 
Poprvé jsme o nich psali minulý rok v Racing Life 

číslo 2, v článku o Fordu Fiesta R5. Hned na následujících 
stránkách jste si mohli přečíst o  testování mladobole-
slavské „er-pětky“. No a nyní už brázdí závodní tratě.

Pod kapotou Škody Fabia R5

Dne 1. dubna 2015 získala homologaci FIA nová zbraň mladoboleslavské škodovky, závodní speciál Škoda 
Fabia R5. Od té doby už vůz zasáhl do několika soutěží a nutno říci, že úspěšně. Zajímali jsme se o Fabii R5 
podrobněji a to jak po technické stránce, tak z hlediska sportovního programu týmu Škoda Motorsport.

Nové bojové zbarvení tovární Škody Fabia R5 představila Škoda motorsport s předstihem před prvním startem,  
který proběhl na Rallye Šumava Klatovy
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Hned první start vozu, který proběhl na Rallye Šumava 
Klatovy, byl velice úspěšný. Posádka Jan Kopecký – Pavel 
Dresler s novou Fabií R5 totiž jasně zvítězila, a nic na tom 
nezměnila ani hvězda světového formátu, Francouz Brian 
Buffier startující s Citroënem DS3 R5. Ten měl na konci 
soutěže na  vítěznou škodovku ztrátu 1 minutu 
a 34,6 sekundy. Přitom se proslýchá, že měl k dispozici 
vůz v poslední specifikaci, aby tak Citroën Racing získal 
porovnání s novou mladoboleslavskou zbraní. Nepřímo 
tak navíc došlo k dalšímu srovnání, a to s Peugeotem 208 
T16, který je technicky s Citroënem DS R5 zcela shodný. 
Výsledek ale musíme brát trochu s rezervou, z jedné sou-
těže ještě nelze dělat definitivní závěry. V každém případě 
se ale Škoda Fabia R5 zapsala hned při svém premiérovém 
startu vítězně a ukázala, že s ní konkurence musí počítat.

Vývoj trval více než rok
Přichystat nový závodní speciál není otázkou několika 
týdnů, to je každému jasné. Ve Škodě Motorsport začali 
již v průběhu roku 2013 sondovat možnosti kategorie R5 
a řešit verzi přeplňovaného motoru o objemu 1,6 litru. 
Ten nakonec vznikl na základě známého agregátu 1.8 TSI. 
Nevýhodou vyvložkovaného motoru je o něco vyšší hmot-
nost, koncern Volkswagen do něhož Škoda Auto patří, ale 
nemá šestnáctistovku, která by se pro tento účel dala 
použít, a proto byla zvolena cesta zmenšením objemu 
tohoto agregátu.

Tím jsme ale už narazili na samotný vývoj, jenž probíhal 
od ledna 2014 až do homologace v dubnu 2015. Karel 
Pokorný ze Škody Motorsport k tomu říká: „Vývojové práce 
byly otázkou kompromisů neb jsme museli splnit náročné 
regule FIA a zohlednit zejména tři stěžejní pilíře: rychlost, 
spolehlivost a cenu a to i u jednotlivých komponentů. 
Takže to byla vskutku velká výzva.“
Ruku v ruce s vývojem jde také testování. „Testování pro-
bíhá vlastně již v rámci konstrukce. Dostupné informace 
o zatěžujících stavech z minulých projektů se uváží při 

Škoda Fabia R5 vedená Janem Kopeckým svedla na Rallye Český 
Krumlov velký boj o první místo s Mini Václava Pecha. Posádka 
Kopecký – Dresler byla nakonec úspěšnější a zajistila tak druhé 
prvenství novému vozu v domácím šampionátu.
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návrhu nového dílu. Tento po vytvoření prvního modelu 
projde optimalizací pomocí metody konečných prvků. 
Poté, co se vyrobí díl tzv. první konstrukční smyčky, projde 
díl nejprve funkčním testem. K tomu nemusí být nutně 
využito smontované vozidlo. Lze použít laboratoří, měří-
cích stanovišť atd. Když je ověřena funkčnost, testujeme 
životnost. Ta je určující pro výslednou spolehlivost celého 
vozu. Vozidlo proto musí projít zatěžkávací zkouškou 
na těch tratích, které považujeme za nejnáročnější z hle-
diska provozu soutěžního vozu,“ vysvětluje Pokorný.

Pár slov o technice
Jak zde již padlo, motor vychází ze sériové osmnáctistovky 
s přímým vstřikem paliva. Po vyvložkování má turbodmy-
chadlem přeplňovaná pohonná jednotka objem 1620 cm3 
a výkon 205 kW (tedy asi 279 koní) při 4750 otáčkách za mi-
nutu. Při těchto otáčkách dosahuje také nejvyššího točivého 
momentu 420 Nm. Předpis FIA pro vozidla R5 nařizuje restrik-
tor nasávaného vzduchu o průměru 32 mm. Použita byla 
předpisu pro R5 odpovídající pětirychlostní sekvenční pře-
vodovka a zavěšení náprav typu McPherson.
Karoserie musela projít úpravou nutnou pro zástavbu po-
honu všech kol. Interiér dostal bezpečnostní rám a další 
povinné prvky dle pravidel FIA. Stejně jako konkurenční Ford 

Fiesta R5 má i Škoda Fabia R5 hmotnost 1230 kilogramů, 
přitom předpis určuje jako minimální hranici 1200 kg.

Cena a objednávky
Základní cena vozu je stanovena předpisy Mezinárodní 
automobilové federace (FIA) pro kategorii R5 a  činí 
180 000 €, za které zákazník obdrží vůz tzv. Ready to Race. 
To znamená vůz schopný okamžitého nasazení do soutěže. 
„Jelikož jednou z našich priorit je konkurenceschopnost 

Oblíbená Rallye Český Krumlov opět přilákala řady fanoušků, kterým se celá jezdecká špička odvděčila skutečně atraktivními průjezdy

Vítězná posádka 43. Rallye Český Krumlov,  
Jan Kopecký – Pavel Dresler a jejich Škoda Fabia R5
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našich zákazníků, nabízíme k tomuto základnímu modelu 
dodatečnou zákaznickou specifikaci, která by měla vůz 
z Ready to Race povýšit na Ready to Win,“ Doplňuje Karel 
Pokorný ze Škody Motorsport.
V současné době je již několik desítek potencionálních 
zákazníků, tedy těch co o Škodu Fabia R5 projevili zájem. 
Žádný z nich ale zatím není z České republiky. Více pro-
zrazuje Karel Pokorný: „Stejně jako u sériových modelů je 
počáteční výrobní náběhová křivka pozvolná. První vůz 
vůbec byl již předán Raimundovi Baumschlagerovi a další 
poputují ještě v průběhu jara do Německa, Itálie, Belgie 
a Portugalska.“

Nová tvář za volantem soutěžní škodovky
Škoda Motorsport sleduje mladé a nadějné piloty perma-
nentně. Letos dostal jeden z nich příležitost, aby dál roz-
víjel svůj talent v továrních barvách mladoboleslavského 
týmu. Je jím Pontus Tidemand ze Švédska. „Pontus zcela 
určitě patří mezi ty s největším potenciálem, vždyť před 
2 lety se stal juniorským mistrem světa. Ve svém relativně 
nízkém věku – v prosinci mu bylo 25 let – nasbíral už řadu 
zkušeností, mimo jiné z tratí mistrovství světa, do kterého 
se náš tým letos vrací. I to pochopitelně sehrálo svou roli,“ 
vysvětluje výběr nového pilota Pokorný.
Zajímalo nás, zda byl v hledáčku Škody Motorsport také 
nějaký domácí jezdec. Situaci osvětlil Karel Pokorný: 

Pontus Tidemand, nová akvizice Škody Motorsport se představila na portugalské rallye

Pětadvacetiletý Švéd Pontus Tidemand zaujal svými výkony natolik, 
že dostal tovární sedačku v nové Fabii R5
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„Pochopitelně sledujeme i českou rallyovou scénu, nic-
méně v současné době nevidíme nikoho, kdo by dosa-
hoval výkonnosti Pontuse, nebo Esapekky. Navíc se v se-
riálu mistrovství světa vyskytuje více soutěží 
na nezpevněných površích, na kterých se v rámci mist-
rovství České republiky nejezdí.“
Vyhledání nového pilota je dlouhodobý proces, při němž 
se sleduje řada vlastností. Finální rozhodnutí je na šéfovi 
týmu a týmovém manažerovi, ti ale už musejí znát řadu 
detailů z delšího časového období. „Jde o dlouhodobý 
proces, během kterého se sleduje nejen výkonnost pilota, 
ale i způsob jeho chování, schopnost mediální prezentace, 
vhodnost pro testování a vývoj atd. Jde tedy o vcelku široký 
sběr informací. Jezdci se stanou součástí velké mezinárodní 

korporace a reprezentují značku Škoda po celém světě, je 
tedy logické, že se snažíme vybrat ty skutečně nejlepší 
a nejhodnotnější. A jelikož těch „sedaček“ je podstatně 
méně než jezdců, štěstí a správný „čich“ hrají ve finále ne-
zanedbatelnou roli. Ale to ke sportu patří,“ zakončuje Karel 
Pokorný z oddělení komunikace Škody Motorsport.

Text: Milan Jirouš
Foto: Škoda Auto

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŠKODY FABIA R5

Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec 
s přímým vstřikováním paliva

Objem motoru 1620 ccm

Maximální výkon 205 kW při 4750 ot/min

Nejvyšší točivý moment 420 Nm při 4750 ot/min

Převodovka pětirychlostní sekvenční

Pohon všech kol

Nápravové diferenciály mechanické

Objem palivové nádrže 82,5 litru

Spotřeba paliva na RZ 60 l/100 km

Zavěšení kol McPherson vpředu i vzadu

Brzdové kotouče asfalt Ø 355 mm/šířka 32 mm 
šotolina Ø 300 mm/šířka 32 mm

Disky kol asfalt 8“x18“ – min. hmotnost 8,9 kg 
šotolina 7“x15“ – min. hmotnost 8,6 kg

Pneumatiky Michelin

Minimální hmotnost vozu 1230 kg

KALENDÁŘ MS FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (WRC 2)

22. 1. –25. 1. 2015 Rally Monte Carlo

12. 2. –15. 2. 2015 Rally Sweden

5. 3. –8. 3. 2015 Rally Mexiko

23. 4. –26. 4. 2015 Rally Argentina

21. 5. –24. 5. 2015 Rally Portugal (první start Fabie R5 v MS)

11. 6. –14. 6. 2015 Rally Italia

2. 7. –5. 7. 2015 Rally Poland

30. 7. –2. 8. 2015 Rally Finland

20. 8. –23. 8. 2015 Rally Deutschland

10. 9. –13. 9. 2015 Rally Australia

1. 10. –4. 10. 2015 Rally France

22. 10. –25. 10. 2015 Rally Spain

12. 11. –15. 11. 2015 Rally Great Britain

MISTROVSTVÍ ČR V RALLYE

24. 4.–25. 4. 2015 Rallye Šumava Klatovy  
(první start Fabie R5 vůbec)

22. 5.–23. 5. 2015 Rallye Český Krumlov 

19. 6.–20. 6. 2015 Rally Hustopeče 

10. 7.–12. 7. 2015 Rally Bohemia 

28. 8.–30. 8. 2015 Barum Czech Rally Zlín 

2. 10.–4. 10. 2015 Rally Příbram 

Závodní premiéru měla Škoda Fabia R5 
na Rallye Šumava Klatovy,  
kam se na novinku přijeli podívat  
fanoušci nejen z České republiky.  
O novou zbraň mladoboleslavského  
týmu se zajímala také konkurence.
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Jaké jsou největší rozdíly mezi Fabií R5 
a Fabií Super 2000?
Obecně je Fabia R5 kompletně nově vyvinuté auto. 
Největším a pro jezdce citelným rozdílem je určitě 
turbomotor o objemu 1,6 litru. Pohonná jednotka, 
vyvinutá podle předpisů Světové automobilové 
federace FIA, přináší podstatnou změnu proti dvou-
litrovému atmosférickému benzinovému motoru, 
který byl ve voze Fabia Super 2000. Nový motor také 
sleduje trend downsizingu v motoristickém sportu: 
menší zdvihový objem, ale větší výkon při nižší 
spotřebě. Nová je také předpisy stanovená sek-
venční pětistupňová převodovka. Vůz Fabia Super 

2000 měl šest rychlostních stupňů a  minimální 
hmotnost 1200 kg. Hmotnost nového vozu Fabia 
R5 činí 1230 kg.

Jak projekt začal a  jaké byly nejdůležitější 
kroky?
V lednu 2014 jsme aktivně začali s vývojovou prací. 
Každý krok vývoje, každý test, každý ujetý kilometr 
a každý člen týmu, to vše bylo mimořádně důležité 
pro úspěch projektu. Opravdu bych chtěl poděkovat 
všem v týmu Škoda Motorsport. Společně jsme pře-
konali všechny překážky na  cestě. Největší napětí 
jsme samozřejmě pociťovali před homologací. To 
byl po mnoha měsících tvrdé práce skutečný oka-
mžik pravdy. Schválení Světovou automobilovou 
federací FIA nás velice uspokojilo a  naladilo nás 
optimisticky.

Jakou roli hráli testovací jezdci při vývoji nového 
soutěžního speciálu?
Důležitou. Oni jsou takzvaně zrcadlem chování soutěž-
ního speciálu. Ne vše je možné změřit pomocí strojů 
nebo počítačů, důležitý je také pocit jezdce v autě – 
právě při rallye. Proto pro nás testovalo několik zkuše-
ných jezdců. Naši inženýři hodně využili sdělení našich 
testovacích jezdců Jana Kopeckého, Esapekky Lappiho, 
Freddyho Loixe, Pontuse Tidemanda a  Raimunda 
Baumschlagera.

O vývoji nové Škody Fabia R5 se rozpovídal Michal Hrabánek, šéf týmu Škoda Motorsport. Prozradil i plány 
ohledně jezdecké sestavy pro sezonu 2015.

ROZHOVOR

Šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek  
o nové Fabii R5
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V čem spočívaly největší výzvy při vývoji nového 
vozu?
Největší výzvou byla určitě dokonalá realizace pra-
videl Světové automobilové federace FIA pro kate-
gorii R5. Jako limit pro konečnou cenu auta je pře-
depsaných 180 000 €. Takže jsme museli použít 
spoustu sériových dílů.

Kde letos vůz Fabia R5 v barvách Škoda Motor-
sport pojede a které jezdce uvidíme v továrním 
týmu?
V kategorii WRC2 mistrovství světa v rallye se na start 
postaví naši mistři Evropy Esapekka Lappi a Janne 
Ferm. Asijsko-pacifičtí šampioni Jan Kopecký a Pavel 
Dresler se především zúčastní českého mistrovství 
v  rallye. Samozřejmě chceme vůz Fabia R5 ukázat 
i na našem klíčovém trhu v Číně. Proto v průběhu 
sezóny představíme náš nový soutěžní speciál také 

fanouškům na asijsko-pacifickém mistrovství. Zde 
pojede posádka Pontus Tidemand a Emil Axelsson, 
která má být i naší posilou pro budoucnost. Pontus 
Tidemand a Jan Kopecký se během sezóny zúčastní 
také některých soutěží WRC2.

Nakolik je pro Škoda Motorsport důležitý zá-
kaznický program?
Zákaznický program je pro nás důležitým obchodním 
faktorem. Výnosy nám samozřejmě pomáhají finan-
covat další vývoj. Především ale náš zákaznický pro-
gram slouží jako násobitel reklamy pro celou značku. 
Vystoupení zákaznických vozů v národních mistrov-
stvích jsou dokonalou platformou pro naše trhy Škoda, 
které tak mohou oslovit své zákazníky. Doufejme, 
že stejně jako u vozu Fabia Super 2000, s mnoha spor-
tovními úspěchy.

Foto: Škoda Auto

ROZHOVOR
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I letošní ročník Rallye Praha Revival se jel jako memoriál Dalibora Janka. Společensko-sportovní akce přilá-
kala řadu zvučných jmen, ale i krásných strojů a v neposlední řadě zástupy fanoušků.

Slavnostní start akce konané pod záštitou ÚAMK, se 
konal opět na Václavském náměstí v Praze, kde se 
tak veřejnosti představila celá plejáda historických 

automobilů. Řadu osobních vozidel tentokrát doplnil 
i šperk na kolech poněkud větších rozměrů, když se v úlo-
ze předjezdce ukázal historický kamion LIAZ startovní 
číslo 627. Ten kamion, který před třiceti lety jako vůbec 
první československý vůz zdolal trasu slavné Rallye Paříž-
Dakar a letos si tuto cestu zopakoval v barvách expedice 
Sen o Dakaru.
Za LIAZkou ale startovaly neméně zajímavé osobní auto-

mobily s řadou legendárních jezdců za volanty. Letošního 
ročníku se zúčastnilo rekordních 176 posádek! Hvězdou 
číslo jedna přitom byl extovární pilot škodovky John Hau-
gland, pro něhož promotér nachystal vůz Škoda 130 LR 
v barvách RAC Rallye. Manželé Haglandovi nakonec dovedli 
škodovku na druhém místě ve třídě legend, když je porazila 
posádka manželů Vincentových na Alfě Romeo.
Kromě pravidelnostních jízd, tedy za dodržování dopravních 
předpisů a v běžném silničním provozu se posádky pohy-
bovaly i na uzavřených úsecích, tzv. Show section. Zde si 
přišli na své diváci, kteří tak viděli řadu krásných strojů v akci.

V. Rallye Praha Revival  
byla opět skvělou podívanou

PODPORUJEME

Legendární Renault Alpine A110 nesmí na revivalech chybět



Seriál pro vaše veterány
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Třídu 1 nakonec těsným rozdílem jediného bodu vyhrála 
posádka M. Kuhn - M. Pavlíček na Mini Cooperu. Třídu 2 
ovládla posádka V. Suk - K. Kopicová na Suzuki Cultus. 
Velice vyrovnané klání 
přinesla třída 3 zasvě-
cená neupraveným 
dvoulitrům. O vítězství O. 
Švábka s  T. Klímou 
na dvojkovém Golfu zde 
rozhodly pouhé dva 
body! Ve třídě 4 si nej-
lépe vedli manželé Traj-
boldovi se svým Fordem 
Sierra XR4i. Ve  třídě 5 
byla nejúspěšnější po-
sádka J. Čermák ml. s J. 
Plašilem na Autobianchi 
A112 Abarth, zatímco 
ve třídě 6 se stali vítězi 
manželé Ottovi na Alfě 

Romeo. Stupně nejvyšší ve třídě 7 patřily francouzským 
vozům a nejlepším z nich byl Peugeot 309 GTI posádky 
D. Patera - M. Šmíd. Třídu 8 vyhráli a absolutně nejlepšího 

výsledku dosáhli L. Hu-
bálek s  O. Haškem 
na BMW 323.
Po soutěži byl otevřen 
zápis na podzimní Rallye 
Berounka Revival a jak už 
u těchto krásných vzpo-
mínkových akcí bývá 
dobrým zvykem, velice 
rychle se startovní listina 
zaplnila. Již za tři dny to-
tiž nezbývala žádná 
volná místa! I na podzim 
se tedy fanoušci automo-
bilové historie mají na co 
těšit.

Text a foto: Milan Jirouš

Škoda 130 LR pro Hauglanda byla představena novinářům při předstartovní tiskové konferenci

Úlohy předjezdeckého vozu se ujal legendární historický kamion LIAZ

PODPORUJEME




