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Editorial

Vážení čtenáři,

v prvním letošním čísle PDF magazínu Racing Life se 
hodně věnujeme zámořským závodům, konkrétně 
NASCAR a prototypům Daytona. O technice používané 
pro tyto vozy se u nás stále málo ví, a tak nám přišlo 
její přiblížení jako dobrý nápad. Ze zcela jiného soudku 
je pak ohlédnutí za expedicí historického kamionu 
LIAZ, když popisujeme jeho pouť Afrikou.
Na své si ale přijdou i příznivci evropských okruhů 
a dalších motoristických disciplín. Zkrátka nepřijdou 
ani fanoušci jedné stopy - nejen je totiž zaujme rozho-
vor s  motocyklovou legendou Jimem Redmanem. 
Zkrátka začátek nového roku přinesl řadu témat, ně-
která se dostala na stránky Racing Life, jiným se možná 
budeme věnovat příště. Přinášíme také pozvánku 
na jednu z významných domácích akcí motoristického 
jara: V. Rallye Praha Revival, jíž je Racing Life mediálním 
partnerem. Přehlídka legend motoristického sportu 
startuje 10. dubna na Václavském náměstí v Praze, tímto 
jste všichni zváni. Naše redakce bude i nadále události 
tohoto typu podporovat.
Nejen pro to je důležité, že si Racing Life v  loňském 
roce vybojoval své místo na mediálním trhu, což pro 
titul žijící výhradně z reklamy není nijak snadné. Naším 
cílem nadále zůstává přinášet kvalitní čtení a informace

o technice i zákulisním dění v motorsportu. To vše 
podané tak, aby se čtením dobře bavil jak profesionál, 
tak fanoušek, a to i pokud bude naprostý laik, kterého 
právě okouzlil svět rychlých kol a vůně benzinu. Pokud 
se zde navíc dozvíte něco nového, v což pevně věřím, 
znamená to, že se naše snaha vyplatila.
V loňském roce proběhly na stránkách Racing Life dvě 
atraktivní soutěže. První o zápůjčku sportovního vozu 
na týden, v závěru roku pak druhá, v níž se soutěžilo 
o motorové oleje TOTAL. K výhercům právě v těchto 
dnech putují kanystry s olejem a u nás v redakci chys-
táme další atraktivní soutěže pro letošní rok. Navíc už 
v příštím čísle odtajníme jedno překvapení.
Druhé letošní číslo vyjde v dubnu a najdete v něm 
například ohlédnutí za Jarním setkáním mistrů, které 
na konci března proběhne v Sosnové u České Lípy a sa-
mozřejmě se budeme věnovat technice v motoristickém 
sportu, protože tady je stále co objevovat. Přiblížíme 
si také jednu závodní sérii spolu se všemi náklady i mož-
nostmi výher.
Teď už ale dost řečí o tom co bude, a s chutí do čtení 
aktuálního, tedy prvního letošního čísla.

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.

jdi na
OBSAH



3 | 

OBSAH

Obsah
 2 Editorial

 3 Obsah, tiráž

 4  Aktuality 
• Toyota potvrdila jezdeckou sestavu pro rok 2015 
• Fulín letos se Seatem 
• Toyota se vrací k rallye 
• Enge zahájil sezonu 2015 v Austrálii

 6  Nissan GT-R LM Nismo 
speciál pro Le Mans má vše vpředu!

 10  Maserati Trofeo 
na prahu nové sezony

 14  S novou generací závodních speciálů  
nastal v NASCAR klid a mír

 19 Stavebnice jménem prototyp Daytona

 24  Rozhovor: Jordan Taylor 
S prototypy Daytona není jednoduché závodit,  
jsou ze staré školy

 26  Toyota GT86 CS-R3 
je o krok blíže k soutěžní premiéře

 30 Legendární LIAZ opět pokořil Dakar

 37 Úžasný příběh motoristického sportu

 39 Rozhovor: motocyklová legenda Jim Redman

 43  V. Rallye Praha Revival: 
na startu John Haugland

 45  Jarní setkání mistrů 
nabídne jedinečnou Dakar show

Vydavatel: 
Milan Jirouš 
Matěchova 409/1 
140 00 Praha 4 
IČO: 66849284 
Tel.: +420 608 934 038 
www.racinglife.cz 
milan.jirous@racinglife.cz 
redakce@racinglife.cz

Redakce: 
Milan Jirouš, šéfredaktor 
milan.jirous@racinglife.cz

Aleš Sirný, redaktor 
ales.sirny@racinglife.cz

Pavel Pacovský, redaktor 
pavel.pacovsky@racinglife.cz

Petr Lichtenberg, redaktor 
petr.lichtenberg@racinglife.cz

Michal Šafránek, redaktor-fotograf 
michal.safranek@racinglife.cz

Inzerce: 
Lidmila Lichtenbergová 
lidmila.lichtenbergova@racinglife.cz

Název titulu: 
Racing Life

Formát: 
PDF

Periodicita: 
dvouměsíčník

Vydání: 
únor 2015

Distribuce: 
zdarma na www.racinglife.cz

© Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto díla je 
chráněn autorským zákonem a žádná jeho část 
nesmí být kopírována či jinak dále šířena bez sou-
hlasu vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevra-
cejí. Za původnost textů, fotografií a další obrazové 
dokumentace ručí autor.

NOVÝ POHLED NA MOTORSPORT

Vysvětlivky:
1/  Při kliknutí nebo dotyku (u tabletů a mob. telefonů s dotykovým displejem) 

na řádek obsahu, budete přesměrováni přímo na stránku s článkem

2 /  Zpátky na stránku Obsah se dostanete kliknutím nebo dotykem (u tabletů 
a mob. telefonů s dotykovým displejem) na button „Jdi na OBSAH“ 

jdi na
OBSAH

3 / Proklik na web inzerenta: „Jdi na WEB“ jdi na

WEB

4 /  Pro prohlížení doporučujeme Adobe Reader: zde ke stažení 

http://racinglife.cz/
http://racinglife.cz/
http://get.adobe.com/cz/reader/


AKTUALITY

4 | 

Toyota Racing potvrdila 
jezdeckou sestavu pro rok 2015
Tým Toyota Racing potvrdil svoji 
jezdeckou sestavu pro letošní roč-
ník Mistrovství světa vytrvalostních 
soutěží FIA WEC. Do šampionátu 
vstoupí znovu se dvěma vozy TS040 
Hybrid. Úřadující mistři světa budou 
závodit se startovními čísly 1 a 2. 
Vůz s  číslem 1 budou pilotovat 
obhájci titulu mistrů světa v poháru 
jezdců Anthony Davidson a Sébas-
tien Buemi, které doplní Kazuki 
Nakajima. V kokpitu vozu s číslem 
2 se budou střídat Alex Wurz, Sté-
phane Sarrazin a Mike Conway.
Oznámení jezdecké sestavy odráží 
spokojenost týmu s výkony, přístu-
pem i  odhodláním všech pilotů, 
kteří sehráli zásadní roli v úspěšném 
tažení světovým šampionátem 
v loňském roce.
Yoshiaki Kinoshita, prezident týmu: 
„Jsme moc rádi, že můžeme potvr-
dit jezdecké složení našeho týmu 
pro rok 2015. Se všemi našimi jezdci 
pracujeme už dlouho a vybudovali 
jsme si velmi silné vztahy. Tato sta-
bilita a konzistence se staly zákla-
dem našeho nedávného úspěchu, 
a proto byly naší prioritou při plá-
nování letošní sezóny i těch dalších. 
Po zkušenostech z roku 2014 jsme 

se rozhodli změnit jezdecké sestavy 
v každém voze a věříme, že takto 
dosáhneme optimálního celkového 
výkonu, protože jezdecké styly jed-
notlivých pilotů se nyní dobře do-
plňují. Všichni naši jezdci v Mistrov-
ství světa vytrvalostních soutěží už 
v  tomto šampionátu vybojovali 
několik vítězství, proto pevně vě-
říme, že do svých statistik přidají 
v této i v následujících sezónách 
další úspěchy.“

Fulín letos se Seatem
Petr Fulín, dvojnásobný šampion 

v  evropském poháru cestovních 
vozů FIA ETCC, bude letos obhajo-
vat svá prvenství v  ETCC z  obou 
předchozích let s vozem Seat Leon 
Cup Racer v barvách českého za-
stoupení značky a  týmu Křenek 
Motorsport. „Loňská sezona byla 
fantastická a  rozhodně nebude 
snadné podobný úspěch zopako-
vat. Nový Leon je však úplně nové 
auto na nejvyšší technické úrovni, 
takže věřím, že s podporou zkuše-
ného týmu Křenek Motorsport 
a českého zastoupení značky Seat 
budeme opět v závodech ETCC ur-
čovat tempo a podaří se nám obhá-
jit loňská prvenství,“ říká Petr Fulín. 
„Jsme přesvědčeni, že nový Leon 
Cup Racer má všechny předpoklady 
k tomu, aby s ním Petr Fulín bojoval 
o nejvyšší pozice v ETCC. Držíme 
Petrovi palce!“ říká Aleš Novák, ře-
ditel divize Seat společnosti Pors-
che Česká republika.
Kalendář ETCC pro rok 2015 zahr-
nuje celkem šest závodů, přičemž 
na atraktivní okruhové závody ces-
tovních vozů se mohou těšit také 
fanoušci motoristického sportu 
v České republice. Letošní ročník 
evropského poháru cestovních 
vozů odstartuje o prvním květno-
vém víkendu na maďarském Hun-
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garoringu. Další závody se pojedou 
v termínech 20. až 21. června na Slo-
vensku (Slovakiaring) a  27. až 
28. června na francouzském okruhu 
Paul Ricard. Po letní přestávce bude 
evropský pohár cestovních vozů 
pokračovat na brněnském Masary-
kově okruhu (5. až 6. září), po němž 
bude následovat závodní víkend 
na belgickém okruhu Zolder (19. až 
20.  září). Finále je naplánováno 
na  10. až 11.  října na  italském 
okruhu Pergusa. První tři závody se 
pojedou v rámci závodů WTCC.

Toyota se vrací k rallye

Japonská automobilka Toyota ofi-
ciálně potvrdila své plány na návrat 
do Mistrovství světa v rallye (WRC) 
v  roce 2017. Toto prohlášení se 
dlouho očekávalo, protože fotogra-
fie a videa z testování vozu Toyota 
Yaris WRC už dávno sledují fanoušci 
na internetu. O případných jezdec-
kých sestavách však není nic známo 
a  zatím je i  příliš brzo na  nějaké 
spekulace.
Přestože je návrat k rallye opravdu 
velkou událostí, tým Toyota Racing 
ve svém prohlášení vyzdvihuje svoji 
věrnost vytrvalostním závodům 
a zdůrazňuje, že projekt WRC nijak 
negativně neovlivní zapojení Toyoty 
do vytrvalostních závodů na okru-
zích. V následujících letech se tedy 
můžeme těšit na japonské závodní 
vozy bojující na dvou frontách.

Tomáš Enge zahájil sezonu 
2015 v Austrálii
Český jezdec Tomáš Enge odstarto-
val letošní sezónu při úvodním pod-

niku australského šampionátu GT 
vozů, kde se představil s  vozem 
Camaro GT3 týmu M Motorsport. 
Náročný okruh Adelaide se Engemu 
zamlouval, avšak u protinožců stáv-
kovala technika.
„Určitě to nebyl povedený víkend,“ 
začíná po  příletu hovořit Tomáš 
Enge o svém premiérovém austral-
ském vystoupení. „Čtvrteční volné 
tréninky se nám vcelku vydařily. 
Následně ale přišly problémy s elek-
tronikou u řazení, kvůli kterým jsme 
se nezúčastnili kvalifikace a  ná-
sledně ani druhého víkendového 
závodu.“
Do první závodní jízdy tak musel 
liberecký závodník nastoupit z po-
slední řady. Po několika kolech se 
ve  třicetiminutové jízdě dostal 
do středu startovního pole, ale ná-
sledný safety car a zastávky v bo-
xech jej opět sesadily na samotný 
chvost. „Australský šampionát GT 
vozů má pro profesionální jezdce 
připravenou nevýhodu v podobě 
časové penalizace při pit stopu. 
Kvůli tomu jsem se opět ocitl vzadu. 
Pro diváky je to samozřejmě zpes-
tření, protože i pomalejší jezdci se 
vracejí do hry o přední příčky. Na-
konec jsem se ale probojoval 
na dvanácté místo, což bylo vzhle-
dem k absolvování pouhých pěti 
kol v  závodním režimu úspěch,“ 
dodal k sobotnímu programu Enge.
Do druhého závodu nenastoupil 
Tomášův spolujezdec Justin Mc Mi-

llan, protože jej už v zahajovacím 
kole potkaly opětovné problémy 
s elektronikou na převodovce. Ty se 
však mechanikům týmu M Motor-
sport podařilo přes noc vyřešit, ov-
šem kvůli neabsolvování druhé 
jízdy startoval australský závodník 
v  neděli opět z  poslední pozice. 
„Hned v úvodu havarovalo několik 
vozů najednou a  na  trať musel 
znovu safety car. Justin se tak svezl 
jen posledních pět kol, což stačilo 
na sedmnácté místo. Víkend pro mě 
nebyl jednoduchý, protože i když 
znám Camaro velmi dobře, nikdy 
jsem nejel na zdejší trati. Pro Justina 
to bylo přesně naopak, nicméně 
australský šampionát, jehož hlav-
ním programem jsou závody V8, je 
velký zážitek pro každého účast-
níka. Hlavní série V8 Supercars je 
neskutečná a daleko nejlepší ces-
tovní série, která předčí i  DTM 
a WTCC. Trať byla hodně hrbolatá 
a technická. Rád se sem, ale i kam-
koliv do Austrálie opět vrátím,“ řekl 
ke svému prvnímu letošnímu startu 
Tomáš Enge, člen týmu Reiter Engi-
neering.
Engeho čeká v následujících dnech 
a týdnech mnoho testovacích kilo-
metrů, a  to ať už s Lamborghini, 
Camarem nebo novým KTM X-Bow 
GTR. „V nejbližších dnech by se měl 
vyvinout a rozluštit také můj kom-
pletní závodní kalendář na letošní 
rok, kde můj hlavni program bude 
opět Thajský šampionát.
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Nissan GT-R LM Nismo:  
speciál pro Le Mans má vše vpředu!

TECHNIKA

Nissan už od loňského roku testuje v USA prototyp 
pro třídu LMP1, tedy první ligu vytrvalostních zá-
vodů na okruzích. Jak známo, dle pravidel FIA se 

jedná o třídu určenou pro vozidla vybavená hybridním 
pohonem, a tak ani Nissan GT-R LM Nismo není výjim-
kou. Více než samotným hybridním pohonem je však 
zajímavý uspořádáním. Má totiž motor umístěný vpře-

du a  roztáčena jsou kola přední nápravy. Zde také na-
lezneme širší pneumatiky, čemuž přirozeně odpovídají 
i disky kol. Zatímco obutí dodává Michelin, kované disky 
s centrální maticí jsou dílem společnosti BBS.
Karoserii tvoří panely z uhlíkových vláken, samozřejmostí 
je tvrzené polykarbonátové čelní sklo. Pozici řidiče na-
jdeme na pravé straně. Veškeré informace se pilotovi 

Na volantu nejdeme LCD displej se všemi potřebnými údaji  
a ovládací tlačítka

Nissan GT-R LM Nismo je od loňského roku intenzivně testován 
v USA, zde je snímek s nočního testování

Japonská automobilka Nissan představila svou novou zbraň, s  níž vstoupí do  vrcholné třídy LMP1.  
Dle pravidel jde o vůz vybavený hybridním pohonem, avšak netradičního uspořádání.
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zobrazují na LCD panelu umístěném na volantu, pod 
nohama má pak elektronický plynový a brzdový pedál 
– oba tedy pracují bez mechanického spojení a jejich 
citlivost jde nastavit. Ovlivňují nejen zrychlení a zbrzdění 
vozu, ale i práci hybridního ústrojí, tedy rekuperaci a vy-
užívání nashromážděné energie. Samotný hybridní systém 
zde označovaný ERS je pak umístěn z pohledu jezdce 
za pedály.

Hybridní systém
V případě závodního stroje Nissan GT-R LM Nismo byl 
použit systém KERS, zde označovaný jako ERS (energy 
recovery system). Ten slouží pro rekuperaci kinetické 
energie, kterou vůz následně využívá ke zrychlení, napří-
klad na výjezdech ze zatáček.
Práci ERS řídí jednotka Cosworth, která současně obhos-
podařuje motor a všechny jeho součásti, ale i převodovku 

TECHNIKA

Pozice pilota je na pravé straně

Japonská automobilka svůj nový závodní vůz představila na živo při jarním autosalonu v Ženevě
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a kontrolu trakce. 
Všechny potřebné 
údaje pak pilot sle-
duje na  LCD dis-
pleji, který má 
na volantu.

Srdce vozu
Použit byl třílit-
rový šestiválec 
s dvojitým přepl-
ňováním turbod-
mychadly a systé-
mem Anti-lag 
(udržuje turbod-
mychadla v otáč-
kách třeba při 
přeřazení). Válce 
motoru Nissan 
VRX 30 A Nismo 
3.0 V6 twin turbo svírají úhel 60°. Pohonná jednotka 
produkuje výkon 405 kW (550 koní), avšak celkový 
výkon hybridního pohonného systému dosahuje při-
bližně hodnoty 919 kW (1250 koní). Systém ERS je totiž 
schopný dodat přes 515 kW (700 koní).
Motor spolupracuje s pětirychlostní sekvenční převo-
dovkou, která se ovládá pádly pod volantem, použita 

byla čtyřlame-
lová karbonová 
spojka Tilton 
a hydraulický di-
ferenciál s ome-
zeným proklu-
zem.

Tlumení 
a brzdy
Nissan GT-R LM 
Nismo dostal 
tlumiče Penske, 
které jsou nasta-
vitelné ve  čty-
řech úrovních. 
Brzdový systém 
používá vpředu 
třmeny se šesti-
pístky, zatímco 

vzadu jsou čtyřpístkové. Rozměry brzdových kotoučů 
zatím nebyly zveřejněny. S krocením vozu pomáhá 
i systém rekuperace brzdné energie, který sám o sobě 
při sbírání energie automobil přibrzďuje.

Text: Milan Jirouš
Foto: Nissan a autor

TECHNIKA

Technická specifikace Nissanu GT-R LM Nismo

Uspořádání motor vpředu, pohon předních kol

Motor Nissan VRX 30A Nismo, V6 s úhlem sevření válců 60°, dvojicí turbodmychadel a přímým vstřikováním benzinu

Objem motoru 3,0 litry

Výkon 919 kW (1250 k), tj. 405 kW (550 k) + cca 515 kW (700 k) z ERS

Elektronika řídicí jednotka Cosworth s funkcemi řízení motoru, převodovky, ale i řidičem nastavitelné kontroly trakce, 
systémů Anti-lag a Brake-by-wire i Drive-by-wire ovládání škrticí klapky a hybridního pohonu ERS 

a tlaku palivových čerpadel

Převodovka pětirychlostní se sekvenčním řazením pod volantem

Spojka čtyřlamelová karbonová Tilton

Diferenciál hydraulický s omezeným prokluzem

Hmotnost vozu dle homologace FIA 880 kg

Palivová nádrž 68 litrů, dvě elektrická čerpadla

Karosérie z uhlíkových vláken, polykarbonátové čelní sklo, nastavitelné zadní křídlo

Délka x šířka x výška 4645x1900x1030mm

Pozice pilota vpravo

Zobrazovací systém Cosworth Electronics s LCD obrazovkou na volantu

Umístění hybridního 
systému ERS

vpředu pod nohama pilota v uzavřeném modulu

Tlumiče Penske se čtyřmi možnostmi nastavení

Brzdy šestipístkové vředu a čtyřpístkové vzadu, s technologií Nismo Brake-by-Wire Active Brake: bez mechanického 
spojení spolupracující s hybridním systémem ERS a s možností nastavení odezvy při sešlápnutí pedálu

Kola kovaná BBS s centrální maticí, přední 16“x13“, zadní 16“x9“ 

Pneumatiky Michelin,  31/71-16 vpředu a 20/71-16 vzadu

Snímek z testování ukazující Nissan GT-R LM Nismo při simulaci plného závodního zatížení
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Sezona 2015 zavede jezdce Maserati Trofeo World 
Series na tři kontinenty a umožní jim start na třech 
okruzích, které se v tomto značkovém poháru ob-

jeví vůbec poprvé. Celkem na jezdce čeká šest podniků 
a jedno předsezónní testování. Dva závodní víkendy se 
odehrají v Evropě, dva v USA a dva v Japonsku.
Testování se odehraje 23. dubna na francouzském okruhu 
Paul Ricard, kde proběhne v následujících dvou dnech 
také první a druhý závod sezony. Každý závodní víkend 
totiž obsahuje dvě závodní jízdy. 24. května pak na jezdce 
čeká rakouský Red Bull Ring a pak už vyrazí mimo Evropu.
Následují totiž klání v  USA. Nejprve Road America 
ve Wisconsinu, kde se jede 28. 6. Další podnik se odehraje 
v Danville na Virginia Raceway dne 23. srpna. Následně 
se seriál přesune do Asie, když vozy Maserati přivítá vy-
hlášený japonský okruh Suzuka. Zde se bude závodit 

25. října. Poslední podnik letošního šampionátu Maserati 
Trofeo World Series odstartuje 11. prosince v Abu Dhabi.

Maserati Racing Academy: dva nejlepší mají start 
zdarma
O víkendu 21. a 22. března se odehraje Maserati Racing 
Academy na okruhu Vallelunga v Itálii. Výcvik nových 
pilotů proběhne pod odborným okem profesionálních 
instruktorů ve dvou třídách, do nichž budou jezdci roz-
děleni podle svých schopností. Úplní nováčci, tedy jezdci 
bez jakýchkoli zkušeností se závody, se zařadí mezi začá-
tečníky. Ostatní budou ve druhé skupině.
Na konci tohoto kurzu pak dostanou všichni možnost 
složit zkoušku a získat mezinárodní licenci FIA, která umož-
ňuje vstup do Trofeo World Series (FIA Internazionale C).
Účast v Maserati Racing Academy přijde na 9500 € bez 

Jedním z prestižních pohárových seriálů je Maserati Trofeo World Series. Za dobu své existence se tyto italské 
vozy podívaly na řadu okruhů, včetně toho brněnského. Letos se ale šampionát stává skutečně globálním, 
když během jednoho roku navštíví tři kontinenty. Příležitost zde mají jak zkušení, tak začínající jezdci.

Maserati Trofeo 
na prahu nové sezony
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DPH. V této ceně je kompletní příprava jezdce, tedy jak 
teoretická, tak praktická včetně výcviku na trati. Navíc dva 
nejlepší absolventi získají možnost startu v úvodním zá-
vodu sezony zdarma. Podělí se o jeden vůz (běžně se zde 
střídají dva piloti na jednom vozidle) a navíc jim bude 
po celý závodní víkend vypomáhat instruktor.
Pro všechny absolventy Maserati Racing Academy je zde 
ještě zajímavá možnost zvýhodněného startovného 
na prvním závodu ve Francii. Lze si totiž zaplatit balíček 
obsahující jak absolvování závodní akademie, tak start 
v závodu, a to za 25 000 € bez DPH.

Pohárové závodění na klíč
Maserati Trofeo World Series je jedním z pohárů, které 
fungují zcela na klíč. Jezdec si zaplatí start v závodu nebo 
celé sezoně a už se kromě do-
pravy a ubytování nemusí o nic 
starat. V ceně je tedy zapůjčení 
vozu, jeho servis a díly, jeden 
mechanik přítomný na závodu, 
který se stará pouze o daný au-
tomobil, pneumatiky, palivo 
a analýza dat. Samozřejmostí je 
využití Maserati hospitality, kde 

je pro jezdce plus jednu osobu zajištěna strava a nápoje. 
Kdo si zakoupí kompletně celou sezonu, má v ceně také 
havarijní pojištění a oblečení z kolekce Trofeo. Využít lze 
samozřejmě oficiální fotografie a videa. Celý automobil 
je k dispozici pro loga sponzorů, které si jezdec přivede. 
Výjimku tvoří pouze několik pozic pro partnery seriálu 
jako je například dodavatel pneumatik Pirelli.

Formát závodního víkendu a cena
Proti předchozím ročníkům doznal změn formát závodních 
víkendů. Vždy se začne volným tréninkem v délce 60 mi-
nut. Druhý krok představuje čtyřicetiminutová předkva-
lifikace, která rozdělí závodní pole na rychlejší a pomalejší 
piloty. Ti pomalejší, kteří se v předkvalifikaci umístili od 11. 
místa dál, si to pak rozdají ve dvacetiminutové kvalifikaci 

o umístění na startovním roštu 
od  jedenácté pozice dozadu. 
Na ty lepší pak čeká dvacetimi-
nutové Superpole, tedy boj 
o pořadí na startu. Nejpomalejší 
vůz ale nemůže být hůř než de-
sátý.
Nakonec přicházejí dva závody, 
každý na 42 minut. A zde pozor! 

PŘEDSTAVUJEME

Maserati Trofeo World Series přináší skutečně adrenalinové závodění

Kalendář Maserati Trofeo World Series 2015

23. 4. 2015 Paul Ricard (testování)

26. 4. 2015 Paul Ricard

24. 5. 2015 Red Bull Ring

28. 6. 2015 Road America

23. 8. 2015 Virginia Raceway

25. 10. 2015 Suzuka

11. 12. 2015 Abu Dhabi
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Pořadí prvních deseti se pro 
start v druhém závodu otáčí. 
Z prvního místa tedy vyjede 
vůz, který dokončil desátý, 
druhý bude na startovním 
roštu automobil, kterému 
patřilo deváté místo atd. Po-
řadí vozidel od 11. místa dál 
se nemění. Navíc „odměnou“ pro vítěze každého zá-
vodu je váhový handicap pro následující závod, a to 
ve výši 5O kg, pro druhého pak 30 kg a pro třetího 
10 kg.
Na závěr sezony 2015 se budou udělovat tituly zvlášť 

pro jezdce jezdící samostatně 
a zvlášť pro jezdecké dvojice 
střídající se na  jednom voze. 
Udělovat se bude také Pole 
Position Award a zvláštní cena 
je připravena pro nejlepšího 
jezdce nad padesát let. 
Zvláštní cena čeká i na nejlep-

šího jezdce pod třicet let, kterému bude umožněna 
účast sportovním programu Maserati v roce 2016.
Start v celé sezoně přijde na 125 000 €, kdo se regis-
troval do 28. února, získal 5000 € slevu. Zvýhodněné 
startovné mají také účastníci předchozích sezon.

PŘEDSTAVUJEME

Oranžové plochy vyznačují místa pro startovní číslo a povinnou 
reklamu. Zbytek vozu je k dispozici pro potřeby jezdce a jeho 
sponzorů.

Jezdcům a jejich doprovodu je po celý závodní víkend k dispozici špičkové zázemí Maserati Trofeo World Series
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Závodní vůz
Maserati Granturismo MC Trofeo je závodní automobil 
vybavený systémem pro sběr dat. Proti předchozí sezoně 
prošel určitými úpravami, které mají zajistit lepší ovlada-
telnost. Změny se tedy dotkly stability a aerodynamiky. 
Jezdci si totiž naříkali na přetáčivost. Vůz tedy dostal velký 
přední splitter a zadní difuzor, čímž byl zvýšen přítlak. 

Upraveno bylo proudění vzduchu pod vozem, ale i zadní 
křídlo a zadní stabilizátor. Díky změnám v materiálu ka-
roserie pak bylo dosaženo snížení hmotnosti, která nyní 
činí 1400 kg.
O pohon automobilu se stará osmiválec o objemu 4,7 
litru a výkonu 488 koní (359 kW). Pohonná jednotka spo-
lupracuje s převodovkou Cambiocorsa F1, jíž jezdec ovládá 
pádly u volantu. Změnu rychlostního stupně zvládne 
za skvělých 60 ms.
Na disky o velikosti 18 palců se obouvají pneumatiky 
Pirelli o rozměru 305/660 vpředu a 325/705 vzadu. Brzdový 
systém od společnosti Brembo není vybaven ABS (u před-
chozího modelu bylo ve speciálním nastavení). Karoserii 
o délce 4935 mm, šířce 1914 mm a výšce 1300 mm tvoří 
díly z karbonového vlákna.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Maserati a archiv

PŘEDSTAVUJEME

V roce 2006 se jela série Maserati Trofeo poprvé na Masarykově 
okruhu v Brně. Za volant italského závodního vozu usedl i nynější 
vydavatel Racing Life Milan Jirouš, týmovým kolegou mu byl slavný 
francouzský pilot Jean-Claude Andruet.

Technické údaje Maserati Granturismo MC Trofeo

Motor vpředu umístěný zážehový osmiválec do „V“

Objem motoru 4691 cm3

Výkon motoru 359 kW (488 k)

Převodovka Cambiocorsa F1 (sekvenční s řazením u volantu)

Pohon zadních kol

Hmotnost 1400 kg (max.)

Rozložení hmotnosti 51,3 % vpředu/48,7 % vzadu

Brzdy Brembo (bez ABS)

Disky kol 18 palců

Pneumatiky Pirelli 305/660/18 vpředu a 325/705/18 vzadu

Délka x šířka x výška vozu 4935,3x1914x1300 mm

Rozvor náprav 2940,7 mm

Karoserie karbonové vlákno
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Pátá generace automobilů série Sprint Cup, zvaná 
Car of Tomorrow (COT), se před osmi lety nesetkala 
s pochopením na nejvyšších místech automobilo-

vého průmyslu ani v  řadách fanoušků. Postupné evo-
luční úpravy byly jen marným házením hrachu na stěnu 
a vedení NASCAR se nechalo zahnat do kouta. Ačkoliv 
vozy COT představovaly ohromný bezpečnostní pokrok, 
zhoršila se atraktivita závodů, tribuny se začaly vyprazd-
ňovat, televizním stanicím klesala sledovanost, a  co 
bylo zdaleka nejhorší, COT nereflektovaly své originály 
na amerických silnicích.
Reakce na neutěšenou situaci byla vcelku logická – práce 
na nové generaci. NASCAR odpovědělo na tvrdou kritiku 
novým modelem s názvem Generace-6, která po strasti-

plných letech s předchozím modelem vyvolala blažený 
úsměv ve tvářích představitelů značek Chevrolet, Ford 
a Toyota. Automobilky vyžadovaly závody vozů, s nimiž 
se fanoušci mohou ztotožnit a lehce je na tribunách i na te-
levizních obrazovkách identifikovat, přičemž tuto pod-
mínku byla šestá generace, lidově řečených vozů stock 
car, schopná splnit.
Nové stroje, které se na oválových tratích po celé USA 
začaly objevovat počátkem roku 2013, umožnily auto-
mobilkám vtisknout do karosérie vlastní identitu. Samo-
zřejmě že stock car jsou od svých silničních originálů 
technicky odlišné, nicméně forma zůstala zachována. Pro 
automobilky totiž bylo důležité, aby diváci poznali značku 
podle tvaru karosérie, nikoli podle loga hlavního sponzora.

Čas od času nepadne dobrý úmysl na úrodnou půdu a je nutné narychlo sjednat nápravu. Jakkoliv se může 
původní záměr zdát správným řešením, v neúprosném prostředí nadnárodních společností se musí chtě 
nechtě podřídit vyšší moci. To je případ i americké série Sprint Cup závodů NASCAR, konkrétně páté generace 
závodních vozů stock car. Naštěstí příběh dopadl až skoro pohádkově a tlak automobilek byl ku prospěchu 
celému šampionátu.

TECHNIKA

S novou generací závodních speciálů 
nastal v NASCAR klid a mír

Jeff Gordon slaví vítězství na oválu v Michiganu. Letos absolvuje svou poslední kompletní sezonu v NASCAR.
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Plechové krabičky
Výsledná podoba závodního speciálu a silniční verze se 
samozřejmě liší, ačkoliv designově shodných prvků by-
chom našli celou řadu. Karosérie současných vozů stock 
car Sprint Cup série se skládá přibližně z třiceti válcovaných 
kovových prefabrikátů o tloušťce 0,627 mm. Jednotlivé 
díly se poté navaří na tuhý trubkový prostorový rám a pak 
už stock car stačí polepit speciální fólií ve sponzorských 
barvách. Ačkoliv se NASCAR v rámci možností drží tradic 
a exotické materiály přenechává jiným motoristickým 
disciplínám, ve snaze snížit váhu vozů dostala šestá ge-
nerace kapotu z uhlíkových vláken.
Důležitým prvkem karosérie jsou i střešní klapky, které se 
zvedají působením odporu vzduchu při smyku a rotaci 
vozu. Úkolem klapek, fungujících jako malá přítlačná 
křídla, je přispět k rychlejšímu zpomalení auta a zamezit 
jeho vzlétnutí. K stabilitě vozu při smyku slouží i 69 mm 
vysoké hliníkové pruhy, vedoucí od čelního skla po zadní 
sklo na hraně střechy. Na to navazuje 889 mm vysoká 
ploutev z polykarbonátu, která udržuje proudění vzduchu 
v prostoru zadní části vozu a napomáhá k vyššímu přítlaku. 
Délka šesté generace stock car je 4991 mm, šířka 1955 mm 
a výška 1371 mm. Rozvor kol je 2794 mm. Původní mini-
mální hmotnost vozu bez jezdce byla 1496 kilogramu, 

nicméně od roku 2015 se snížila o dalších 22 kilogramů 
na konečných 1474 kg.
Bezpečnostní rám stock car se vyrábí z dvoufázového 
ocelového plechu. Vnější struktura rámu má menší průměr 
trubek z důvodu snadnější deformace a co možná největší 
absorpce energie při nárazu. Naopak vnitřní část rámu 
má trubky silnější a po bocích kokpitu se nachází polst-
rování z pevné pěny. Z důvodu bezpečnosti pilota je mo-
tor při nárazu tlačen pod kokpit, nikoliv proti závodníkovi. 
Pěnou je chráněna i palivová nádrž s kapacitou 67 litrů, 
která je uložena v ocelovém plášti. Do nádrže se tankuje 
benzín E15 s 15% etanolu. Několikavrstvé čelní a zadní 
sklo je vyrobené z polykarbonátu, naopak otvor bočního 
okna na straně jezdce vyplňuje pouze nylonová ochranná 
síť (zabraňuje vystrčení ruky jezdce při nehodě a současně 
k němu umožňuje rychlý přístup).
 
Srdcem stock car je padesát let starý motor
Tak jako v loňském roce se i letos na ovály vrátily modely 
Chevrolet SS, Ford Fusion a Toyota Camry s šestnáctiven-
tilovými motory V8 o objemu 5688 ccm. Tyto vpředu 
umístěné pohonné jednotky vycházejí z více než padesát 
let starých osmiválcových agregátů a v modifikacích se 
do stock cars montují dodnes. Hlavním konstrukčním 

TECHNIKA

Danica Patrick v potížích na oválu Bristol Motor Speedway. Na obrázku je patrná jedna ze dvou střešních klapek.
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materiálem bloku motoru, hlav válců a klikových hřídelí 
jsou speciální slitiny oceli a hliníků. Při jejich stavbě se 
klade důraz na vysoký výkon, naopak životnost, jak už to 
u závodních motorů bývá, není nikterak oslnivá – 1500 km. 
Motory mají elektro-
nické vstřikování a ro-
zevření válců v úhlu 
90 stupňů. Ještě 
do  loňského roku 
měly motory výkon 
850 koní při 9000 ot/
min., nicméně vedení 
série vydalo pro rok 
2015 nové sportovní 
a technické předpisy, 
kde se počítá se sní-
žením výkonu na 725 
koní. Cíleného po-
klesu se dosahuje 
tzv.  restriktorovou 
deskou neboli kovo-

vým plátem s přísně daným rozměrem otvorů, snižující 
míru nasávaného vzduchu do motoru. Restriktorové desky 
se využívají zejména na vysokorychlostních oválech Ta-
lladega a Daytona. Kvůli bezpečnosti jezdců a diváků se 

speciálně pro tyto 
závody snižuje výkon 
motorů na něco málo 
přes 400 koní. Kom-
presní poměr zůstává 
na  hodnotě 12:1. 
S novými pravidly pro 
rok 2015 se zmenší 
i výška zadního pří-
tlačného křídla z pů-
vodních 203 mm 
na 152 mm, což v prů-
měru zpomalí zá-
vodní tempo o pět až 
šest kilometrů za ho-
dinu.
Manuální čtyřstup-

TECHNIKA

Hromadné nehody jsou v NASCAR na denním pořádku. Tahle se odehrála během nejdelšího podniku sezony, šestisetmílovém závodu na oválu 
Charlotte Motor Speedway.

Brad Keselowski na krátkém oválu Martinsville názorně předvádí, že i bez přední 
karosérie lze závodit
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ňová převodovka je propojena samosvorným diferenci-
álem na tuhou zadní nápravu s vlečenými rameny a pan-
hardskou tyčí. Přední náprava má nezávislé zavěšení kol. 
Závody NASCAR trvají několik hodin a běžně dochází 
k případům, kdy si jezdec stěžuje na náhlou nedotáčivost 
nebo přetáčivost. Tyto problémy se řeší během zastávek 
v boxech, při nichž mechanici pomocí speciálního kusu 
klíče upraví v  pro-
storu zadního skla 
t u h o s t  p r u ž i n 
na  zadní nápravě 
(skrz k tomu určený 
otvor).
Přestože v NASCAR se 
až na pár výjimek brz-
dový pedál používá 
jen zlehka, najdeme 
na přední a zadní ná-
pravě vzduchem 
chlazené kotoučové 
brzdy s  šestipístko-
vými respektive 
čtyřpístkovými tř-
meny. Pneumatiky 

na kola s pěti maticemi dodává americký GoodYear, jenž 
na závodní víkendy přiváží devět až čtrnáct sad 270 mm 
širokých slicků na jezdce. Počet sad se odvíjí od délky 
nedělního závodu. S nástupem šesté generace došlo 
i k rozšíření škály odklonu kol. Původně mohly týmy pra-
covat s pozitivním a negativním odklonem předních kol 
v rozsahu +5 až –5 stupňů a u zadních kol pouhých +1,8 

až –1,8 stupně. Počí-
naje rokem se práce 
na ideálním nastavení 
vozu stala ještě větší 
alchymií, neboť roz-
sah byl zvýšen na 9 
stupňů, respektive 3,5 
stupně v případě kol 
zadní nápravy.
Nemluvíme-li o bez-
pečnosti, NASCAR se 
celá desetiletí vyhýbá 
moderním technolo-
giím, které by akorát 
zvýšily už tak vysoké 
provozní náklady zá-
vodních stájí. Vždyť 

TECHNIKA

Rovných třiačtyřicet závodníků se řítí do první zatáčky oválu Indianapolis. V minulosti populární závod v současnosti bojuje s nízkou návštěvností.

Nejvyšší liga NASCAR dvakrát ročně zavítá i na klasické okruhy. V červnu na Sonoma 
Raceway a v srpnu na okruh Watkins Glen (na obrázku).
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ročních rozpočet TOP týmů se pohybuje v částkách 20 až 
25 milionů dolarů. Chránit amerického ducha NASCAR je 
zkrátka primární záležitostí celého seriálů a to se jim zatím 
úspěšně daří – show pro diváky, marketingový ráj velkých 
korporací a zejména v USA narození závodníci. Sledova-

nost a návštěvnost šestatřicetidílného Sprint Cupu sice 
pozvolna klesá, nicméně NASCAR si ohromnou obchodní 
sílu udrží ještě velmi dlouho.

Text: Aleš Sirmý
Foto: NASCAR

TECHNIKA

UVNITŘ KOKPITU
1. Hlavní vypínače startéru, zapalování ventilátoru
2. Tachometr
3.  Ukazatele teploty oleje v motoru, tlak oleje, 

teplotu vody a tlak benzínového čerpadla
4.  Pomocné vypínače mohou sloužit jako 

náhradní startér, zapalování, ventilátor 
nebo chlazení helmy závodního jezdce

5.  Hlavním vypínačem může být v krizových 
situacích vypnut veškerý elektrický systém

6. Slouží k okamžitému vypnutí motoru
7. Tlačítko ke komunikaci s týmem a spotterem
8. Čtyřstupňová převodová páka
9.  Závodní sedačka poskytuje ochranu 

i pro ramena a hlavu
10. HANS systém je v NASCAR povinný několik let
11. Nylonová ochranná síť
12. Zpětné zrcátko
13. Průduch čerstvého vzduchu

14. Hlavní zpětné zrcátko
15. Hasicí přístroj
16. Šestibodový bezpečnostní pás
17. Aktivace hasicího přístroje
18. Tryska hasicího přístroje
19. Věšák na helmu

Technické údaje NASCAR Generation-6

Motor vpředu uložený osmiválec do „V“ s úhlem válců 90 stupňů, elektronickým vstřikováním a restriktorem

Objem motoru 5688 cm3

Výkon motoru max. 725 koní (533 kW), upraveno pravidly dle konkrétního závodu

Kompresní poměr 12:1

Palivo E15 (směs benzinu a etanolu v poměru 85:15)

Objem palivové nádrže 67 litrů

Převodovka manuální čtyřstupňová

Pohon zadních kol přes samosvorný diferenciál

Brzdy kotoučové vzduchem chlazené, vpředu šesti a vzadu čtyřpístkové třmeny

Karosérie z kovových prefabrikátů o tloušťce 0,627 mm navařených na prostorový trubkový rám

Délka x šířka x výška 4991x1955x1371 mm

Rozvor náprav 2794 mm

Minimální hmotnost bez jezdce 1474 kg



19 | 

Bill France vyřešil organizační problémy závodů 
stock car a  v  roce 1948 založil prosperující NA-
SCAR. O  pár let později zahájil realizaci obrovské 

oválové dráhy, která se měla stát chrámem rychlosti 
NASCAR. France se nenechal odradit nevyhovujícím po-
zemkem a na lidmi zapomenutém místě nechal postavit 
kolos jménem Daytona International Speedway, jehož 
pověst brzy přesáhla hranice státu Florida.
Daytona se přes noc stala nejvýznamnějším závodem 
NASCAR. Dala ovšem i jméno prototypům, které tamnímu 

vytrvalostnímu závodu 24 hours at Daytona nepřetržitě 
dominují už dvanáct let.

Sjednocení americké scény sportovních vozů
Legendární čtyřiadvacetihodinovka v Daytoně, poprvé 
uspořádaná v roce 1966, se od nového tisíciletí stala 
součástí šampionátu Grand-Am Rolex Sports Car Series, 
stojícím na základních principech amerického motor-
sportu – levné závodění a dramatické momenty. Šam-
pionát byl založen představiteli NASCAR a v lecčem se 

„Byla to neskutečná bažina. Půda neměla absolutně žádné využití. Celá oblast byla vším, jen ne dobrým 
pozemkem,“ vzpomínal proslulý konstruktér závodních automobilů Smokey Yunick. Existoval však muž, který 
pokládal domnělé překážky za osobní výzvu. Jmenoval se Bill France a příznivci motorsportu mu mohou 
vděčit za monstrózní ovál s názvem Daytona Internatilonal Speedway, který před 57 lety vyrost na opuštěném 
močálu a dal jméno americkým sportovním prototypům Daytona.

TECHNIKA

Stavebnice jménem prototyp Daytona

Prototypy Daytona Corvette nesly v roce 2014 designové prvky vozu Chevrolet Corvette C6
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této sérii podobal – striktní technická pravidla, trubková 
konstrukce a časté žluté vlajky, zaručující ještě vyrovna-
nější startovní pole. Konkurenční American Le Mans 
Series (ALMS) sice vycházela z evropského stylu vytrva-
lostních závodů, ale situace v Grand-Am i ALMS byla 
dlouhodobě neudržitelná a v roce 2014 došlo k vzájem-
nému sjednocení pod názvem United SporsCar Cham-
pionship (USCC).
Spojení dvou odlišných světů s sebou však přineslo kon-
flikty. Prototypy Daytona (DP), postavené speciálně pro 
sérii Grand-Am, byly vystaveny přímému srovnání s ev-
ropskými prototypy P2 z ALMS, což pro americkou tech-
niku nedopadlo vůbec příznivě. DP se stěží dokázaly 
měřit s rychlostí vozů GTE, natož pak P2. Pořadatelská 
organizace International Motor Sports Association (IMSA) 
musela zakročit. DP poslala na odtučňovací kůru a ne-
chala navýšit výkon motorů.
Týmy s prototypy DP vzápětí získaly jasnou převahu 
a než IMSA dokázala srovnat misky vah, bylo pro P2 
příliš pozdě. Loňská sezóna dopadla zcela ve prospěch 
DP, ta letošní má být mnohem vyrovnanější. Problémem 
je, že úvodní závod sezony hostila čtyřiadvacetihodi-
novka v Daytoně, která nejenže kvůli svému profilu sni-
žuje relevantnost váhového a výkonnostního balastu, 

ale snižuje i hodnotu získaných poznatků, neboť v ka-
lendáři USCC žádný okruh podobný Daytoně zkrátka 
není. Ačkoliv tréninky a kvalifikace na letošní čtyřiadva-
cetihodinovku vyvolávaly úsměvy v táboře prototypů 
P2, závodnímu maratónu dominovaly domácí DP.

Poskládejte si vlastní prototyp
Prototypy Daytona jsou ve své podstatě ohromnou sta-
vebnicí, vyžadující zkompletování tří základních dílů: 
motoru, šasi a karosérie. Současné DP nesou označení 
třetí generace, kterou série Grand-Am připravila na rok 
2012. Nejnápadnější změnou byl celkový vzhledu pro-
totypu, který konečně vypadal jako opravdový závodní 
vůz. Třetí generace navíc umožňuje přenést designové 
prvky silničních vozů na karosérii prototypu. Tuto sku-
tečnost přivítala zejména automobilka Chevrolet, do-
dávající týmům motory i karosérii, odkazující na poslední 
generaci vozu Chevrolet Corvette C7.
Šasi připravují americké firmy Riley, Coyote a  italská 
Dallara. Karosérie z uhlíkových vláken, Kevlaru nebo 
sklolaminátu jsou dodávány pod značkami Riley 
a Corvette. Co se týče pohonných jednotek, IMSA vy-
mezuje použití tří typů motorů. Skupinu atmosférických 
motorů do  objemu 5500 ccm si vybral Chevrolet 

V letošním roce mají prototypy Daytona Corvette připomínat současnou generaci Chevroletu Corvette C7

TECHNIKA
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s osvědčeným osmiválcem. Druhou variantu pro motory 
do objemu 3500 ccm s turbodmychadlem zvolil Ford, 
jenž tak našel další využití pro svůj proklamovaný šes-
tiválcový agregát EcoBoost. Výkon motorů Chevrolet 
a Ford se pohybuje na hranici 600 koní. Třetí typ motorů 
si do svých prototypů montuje Mazda, experimentující 
s šestiválcovým turbodieselem o objemu 2500 ccm.
Prototyp Daytona nemá silničního sourozence, tudíž 
jeho sportovní aktivita není limitována produkční výro-
bou. Pravidla stanovují délku DP na 4680 mm +/-20 mm, 
celkovou šířku na 2025 +/-25 mm. Rozvor náprav je 
2770 mm +/- 30 mm. U prototypů bývá zvykem malý 

vzrůst, u DP je minimální výšková hranice stanovena 
na 1029 mm.
V základních pravidlech IMSA je stanovena minimální 
váha DP bez paliva a jezdce na 1039 kg. V závislosti 
na krocích Balance of Performance se však hmotnost 
jednotlivých prototypů může měnit. Jen pro zajímavost, 
základní váha prototypů P2 je 940 kilogramů a výkon 
motorů Honda a Judd je zhruba 450 koní.
Šasi prototypů je konstrukční kombinací trubkového 
rámu s integrovanou klecí kokpitu (roll cage) ze slitiny 
ocele a hliníku. Motor nesmí být nosnou součástí pod-
vozku, jako tomu kupříkladu bývalo ve formuli 1 v období 

TECHNIKA

Pro vítězství v letošním podniku Rolex 24 hours at Daytona si dojela posádka Scott Dixon – Tony Kanaan – Jamie McMurray – Kyle Larson týmu 
Chip Ganassi Racing, který do závodu nasadil dva prototypy Daytona Riley s motorem Ford EcoBoost.
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šedesátých let. Šasi je rozdělena do čtyř, přepážkami 
oddělených celků. A sice přední část vozu, prostor přední 
nápravy, kokpit a nakonec prostor motoru. Kokpit a mo-
tor je od sebe oddělen přepážkou s palivovou nádrží. Ta 
má v průměru kapacitu 70 až 80 litrů paliva, s ohledem 
na to, jak se IMSA rozhodne konkrétní vozy znevýhodnit 
nebo upřednostnit.
Týmy většinou volí mezi šestirychlostními převodovkami 
výrobců X-trac a Emco. K povinné výbavě sekvenčních 
převodovek patří zpětná rychlost. Karbonové brzdové 
kotouče mají na přední nápravě průměr 380 mm, vzadu 
jsou o třicet milimetrů menší. IMSA povoluje využití 
maximálně šestipístkových třmenů. Brzdný systém je 

připevněn na rovnoběžníkovém zavěšení typu push-rod. 
Pneumatiky v USCC do kategorie prototypů dodává 
pouze značka Continental.
Pořídit si prototyp Daytona však není levnou záležitostí. 
Po vzniku šampionátu USCC rapidně vzrostly náklady 
a týmy bojující o vítězství musejí počítat s rozpočtem 
minimálně 4 000 000 dolarů. Nutno podotknout, že ta-
kové peníze by vystačily na celou sezonu ve středu star-
tovního pole série Xfinity – druhé ligy závodů NASCAR.

Text: Aleš Sirný
Foto: NASCAR a Pratt & Miller Engineering

TECHNIKA

Schéma prototypu Daytona Corvette Na obrázku je patrné rozdělení šasi do čtyř částí

Prototyp Daytona Corvette bez karosérie. Z obou stran kokpitu se nachází takzvaný crash box, absorbující energii při bočním nárazu

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
❱ pojištění automobilů
❱ pojištění sportovců
❱ životní pojištění
❱ pojištění majetku

❱ hypotéky
❱ investice
❱ konsolidace

Samozřejmostí je odbornost podložená certifikáty,nezávislost, diskrétnost.

Kontaktní telefon: +420 739 524 932

Inzerce
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Wayne Taylor nechal talent svého syna zrát 
v konkurenčních týmech a teprve na začátku 
roku 2013 ho přizval do  rodinného podniku. 

Taylor se stal týmovým kolegou Maxe Angelelliho a pod 
vedením svého otce se při premiéře za volantem proto-
typu Daytona stal historicky posledním šampionem sé-
rie Grand-Am. Následující sezonu se o kokpit začal dělit 
s bratrem Rickym.

Nutno podotknout, že Jordan Taylor není dalším případem 
potomků v rodinném týmu, potácející se několik sezon 
v šedém průměru a ztrácející dřívější jiskru v oku. Jordan 
umí vyhrávat, čehož si všimli i u továrního týmu Chevro-

let Corvette a každoročně ho zvou na čtyřiadvacetihodi-
novku v Le Mans, jako třetího pilota pro Antonia Garciu 
a Jana Magnussena.

V čem vidíš výhodu působení v rodinném týmu?
Největší výhodou je, že ego jde stranou. V profesionálním 
motorsportu je hlavním rivalem týmový kolega, kterého 
chceš za každou cenu porážet. Jakožto sourozenci nebe-

reme souboj o nejrychlejší časy osobně. Nevadí nám, 
že o víkendech je rychlejší ten či onen. Využíváme to 
ve svůj prospěch a společně pracujeme na tom, abychom 
naše úsilí proměnili ve vítězství.

Kariéra automobilových závodníků jde na úkor času tráveného s rodinou. V případě čtyřiadvacetiletého 
Jordana Taylora to však neplatí. Mladý Američan závodí v týmu svého otce Wayna Taylora a po boku svého 
o dva roky staršího bratra Rickyho.

ROZHOVOR

Jordan Taylor: S prototypy Daytona 
není jednoduché závodit, jsou ze staré školy

Bratři Taylorovi a Max Angelelli dojeli v letošním podniku Rolex 24 hours at Daytona na třetím místě
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V závodě Rolex 24 at Daytona jsi debutoval v roce 
2008. Jak se pro tebe závod za tu dobu změnil?
Z mého pohledu se změnil hodně. Poprvé jsem v Daytoně 
startoval v týmu s idylickou atmosférou. Věděli jsme, že pr-
venství je mimo náš dosah. Kladli jsme si za cíl získat 
zkušenosti a načerpat co nejvíce poznatků. Naopak v sou-
časnosti se soustředíme výhradně na vítězství. Atmosféra 
je mnohem napjatější a každý v týmu má své místo. Ač-
koliv jde o čtyřiadvacetihodinový závod, všichni podá-
váme maximální výkon od startu až do cíle.

Co považuješ v Daytoně za největší výzvu?
Jedná se o velmi obtížný závod. Člověk se musí mít neu-
stále na pozoru, ale zároveň nechce ztrácet čas při před-
jíždění. Je nutné najít správný poměr mezi rychlostí 
a únosným rizikem. Na trati se pohybuje obrovské množ-
ství aut s různě rychlými jezdci, takže pokud se dostaneš 
za nějaké auto, nikdy nevíš, jestli je za volantem zkušený 
závodník, který o tobě ví, nebo méně zkušený, u nějž musí 
být člověk ostražitý. Všeobecně je Rolex 24 at Daytona 
perfektním závodem a patří mezi tradiční podniky spor-
tovních automobilů. Trať i atmosféra je fantastická.

Zkus porovnat čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně 
a Le Mans, kde jsi taktéž několikrát startoval.
V Le Mans máš šestapadesát aut a více než třináct kilo-
metrů dlouhou trať. Daytona má zhruba stejný počet 
startující, ale délka okruhu není ani šest kilometrů, takže 

provoz je v Daytoně fakticky nepřetržitý, což s sebou nese 
určité riziko. V Le Mans se startovní pole roztáhne a frek-
ventovanost žlutých fází není tak vysoká jako v Daytoně, 
tudíž pokud ti v Le Mans chybí rychlost, stěží se na někoho 
dotáhneš. Safety car ti tady rozhodně nepomůže. V zásadě 
jde o velmi rozdílné čtyřiadvacetihodinovky, společné 
mají jen to, že jsou fyzicky a psychicky velmi vyčerpávající.

V USA startuješ s prototypem Daytona (DP) a v Le 
Mans jezdíš s továrním vozem Corvette kategorie 
GTE. Nakolik se tato dvě auta liší?
DP má větší přítlak a vyšší výkon. Speciál kategorie GTE, 
ostatně jako každé grand turismo, spoléhá převážně na me-
chanickou přilnavost než na aerodynamiku. Podstatný 
rozdíl je i v pneumatikách, které vyžadují odlišný jezdecký 
styl. Na DP obouváme pneumatiky Continental, které mi 
dovolují jezdit trochu agresivněji. Naopak Corvetta má 
pneumatiky Michelin, vyžadující jemný jezdecký styl.

Konstrukci DP tvoří trubkový rám, což jej s nad-
sázkou řadí do staré školy. Nakolik lze celkové 
výsledky přiřknout jezdci a nakolik vozu?
To je trochu záludná otázka. Od počátku tvrdím, že závodník 
je natolik dobrý, jako jeho auto a tým, který za ním stojí. 
Pokud auto není připravené, je pro závodníka obtížné zajet 
solidní výsledek. Nicméně závodění s DP si užívám, prototyp 
patří do staré školy a není jednoduché s ním jezdit.

Text: Aleš Sirný • Foto: NASCAR

ROZHOVOR

Jordan Taylor (vpravo) slaví se svým bratrem Rickem (vlevo) a Maxem Angelellim vítězství v říjnovém závodě Petit Le Mans 2014



26 | 

Toyota GT86 CS-R3 
je o krok blíže k soutěžní premiéře

Společnost Toyota Motorsport GmbH oznámila konečné technické podrobnosti modelu GT86 CS-R3 s poho-
nem zadních kol pro automobilové soutěže. Letos jej čeká závodní premiéra.

Prototyp GT86 
CS-R3 od  své-
ho představení 

v loňském srpnu absol-
voval zevrubný zkušeb-
ní program, jehož cí-
lem bylo optimalizovat 
design a  nadefinovat 
konečné specifikace 
kitu, jenž se bude nabí-
zet soukromým závod-
ním jezdcům a týmům. 
Výsledkem intenzivní-
ho vývoje jsou podle konstruktérů vozu lepší vlastnosti 
na šotolině i na asfaltu.
Vývojový tým se ale zaměřil také na spolehlivost a život-

nost, aby zákazník dostal 
závodní vůz umožňující 
za přijatelných nákladů 
účastnit se soutěží 
po celou sezónu i v dal-
ších letech.

Technika podrobněji
Toyota GT86 CS-R3 je 
zcela odlišným soutěž-
ním nářadím než je 
v dnešní době zvykem. 
Důvodem je pohon zad-

ních kol, který slibuje skutečně výjimečné zážitky v ostrém 
nasazení a současně vyžaduje po pilotovi pořádný kus 
dovednosti. Plochý motor boxer o objemu 1998 cm3 má 

TECHNIKA

Výfukový systém nese logo společnosti stojící i za HJS TMG CS-R3 Trophy
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proti běžné sériové verzi zvýšený výkon na 238 koní a spo-
lupracuje se šestistupňovou sekvenční převodovku 
Drenth. Samozřejmostí je spojka s odlehčeným setrvač-
níkem a diferenciál s omezenou svorností. Sběrné potrubí 
a výfuk dodala společnost HJS.
Kola a průměr brzdových kotoučů se pro jízdu na asfaltu 
a na šotolině liší. Přesné rozměry udáváme v tabulce. 
Brzdy Alcon ale mají 
vždy vpředu čtyř 
a vzadu dvoupístkové 
třmeny. Ve třech stup-
ních nastavitelné tlu-
miče pérování dodala 
společnost Reiger. Mini-
mální hmotnost auto-
mobilu je určena pří-
slušným předpisem pro 
kategorii R3 na  1080 
kilogramů.
Japonská Toyota GT86 
CS-R3 má řadu nastavi-
telných prvků, což ocení 
zkušenější jezdci. Ti 
méně zkušení se pak 

díky tomu mohou hodně naučit, zejména pokud jim 
v práci s nastavením vozu zpočátku pomůže zkušenější 
pilot.

Kdy bude v prodeji a za kolik?
První vozy zákazníci převezmou v květnu. Zpoždění proti 
původním předpovědím jde na vrub zlepšením, která vy-

plynula z výsledků prová-
děného testování. Toyota 
Motorsport GmbH se 
proto rozhodla prodloužit 
dobu platnosti zaváděcí 
slevy. V  případě všech 
objednávek podaných 
do 24. dubna 2015 stojí 
kit CS-R3 ve specifikaci 
pro asfalt či šotolinu rov-
ných 79 000 € bez DPH 
(asi 2 156 700 Kč), což 
představuje slevu 5000 € 
proti standardní ceně 
84 000 € bez DPH. Kit CS-
R3 zahrnuje skelet karo-
serie GT86, hnací ústrojí 

TECHNIKA

K přednostem vozu má patřit i servisní nenáročnost a dlouhá životnost komponent

Páka sekvenčního řazení ovládá šestistupňovou převodovku Drenth
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a mechanické komponenty potřebné k postavení vozu.
Homologace v souladu s regulemi FIA R3 bude potvr-
zena počátkem července a následně se všechny vozy 
CS-R3 budou moci účastnit tuzemských i mezinárod-
ních rallyových soutěží různé úrovně. První příležitost 
spatřit CS-R3 v akci budou mít fanoušci 4. července 
na dolnosaské rallye (Rally Niedersachsen) poblíž Han-
noveru, kde by mělo až 10 těchto vozidel nastoupit 

do prvního kola nové soutěže HJS TMG CS-R3 Trophy.
Na uvedenou Trophy se již přihlásili první soutěžní 
jezdci, kteří tak mají možnost získat v každém ze sedmi 
kol finanční prémii přes 5000 € a další výhody. Soutěž 
je naplánována minimálně na tři příští sezóny.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Toyota

Technické specifikace Toyota GT86 CS-R3

Motor Typ FA20, plochý čtyřválec (boxer)
Zdvihový objem 1998 cm3

Max. výkon 238 koní (175 kW)
Max. točivý moment 230 Nm při 6800 ot/min
Výfuková soustava závodní výfuk a sběrné potrubí HJS
Palivová nádrž bezpečnostní palivová nádrž FT3
Pohon zadních kol
Převodovka šestistupňová Drenth se sekvenčním řazením
Diferenciál s omezenou svorností, několik možností nastavení
Rozvodovka krátká rozvodovka, k dispozici několik nastavení
Spojka závodní spojka s odlehčeným setrvačníkem
Řízení strmé s hydraulickým posilovačem
Karoserie ocelová, střešní odvětrávání
Délka x šířka 4240x1775 mm
Rozvor 2570 mm
Bezpečnostní klec bezpečnostní rám homologovaný pro R3
Zavěšení kol vpředu typ McPherson
Zavěšení kol vzadu multilink
Tlumiče pro šotolinu Reiger, nastavitelné ve 3 stupních
Tlumiče pro asfalt Reiger, nastavitelné ve 3 stupních
Stabilizátory několik možností
Ráfky pro šotolinu OZ 6“ x 15“
Ráfky pro asfalt OZ 7“ x 17“
Brzdy vpředu šotolina: 300x30 mm, asfalt: 330x30 mm
Brzdy vzadu šotolina: 295x10 mm, asfalt: 295x10 mm
Brzdové třmeny vpředu čtyřpístkové Alcon
Brzdové třmeny vzadu dvoupístkové Alcon
Hmotnost vozu 1080 kg dle předpisů

TECHNIKA
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Legendární LIAZ 
znovu pokořil Dakar

Kamion LIAZ se startovním číslem 627 urazil 14 000 kilometrů dlouhou cestu do Dakaru a zpět. Historický 
vůz si tak zopakoval podobnou pouť, jakou absolvoval před třiceti lety v rámci 7. ročníku Rallye Paříž-Dakar. 
Jak celá expedice probíhala a s čím se musela popasovat?

Expedice Sen o Dakaru, to není jen legendární LIAZ-
ka, ale i  dva doprovodné automobily Škoda Yeti 
a Toyota Hilux. Zapomenout nesmíme ani na mo-

torkáře Jaroslava Šímu, který je v Africe jako doma, a tak 
se stal cenným průvodcem. Do  samotného kamionu 
usedl stejně jako před třiceti lety Jiří Moskal, avšak ten-
tokrát jej řídil pouze po Evropě. Kdysi totiž řekl, že v Afri-
ce už nikdy nepojede a toto také dodržel. Zde sedy měli 
volant na starost jeho parťáci Tomáš Pour a Vít Ježek.

Již při přípravách projektu Sen o Dakaru byl chystán scé-
nář pro natáčení dokumentárního filmu jak o LIAZce, tak 
o africké přírodě a zdejším životu. Tento materiál obsa-
hoval různé dramatické situace, které měly učinit doku-
ment záživnějším. Jenže jak už to bývá, vše bylo jinak. 
Na žádnou z připravovaných situací nedošlo, avšak daleko 
dramatičtější scény přinesl sám život, když ukázal celé 
výpravě i druhou tvář Afriky.
Smysl pro dramatičnost ale naznačil už při cestě po Evropě. 

PODPORUJEME
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Po velkolepém slavnostním startu na pražském Náměstí 
Jana Palacha následovala jízda přes Německo a Francii 
na trajekt do Španělska. Noční jízdu Německem přitom 
značně zkomplikovala sněhová bouře, jejíž následkem se 
dostavily problémy se zamrzajícími stěrači, ostřikovači 
a radiátorem LIAZky. Navíc kvůli mizernému počasí začaly 
zmatkovat GPS navigace ve všech vozech. Vše okořeněno 
letními pneumatikami na Toyotě a LIAZce, určenými 
do pouště, nikoli sněhové kalamity. Počasí si s expedicí 
pohrávalo i ve Francii, kde na výpravu čekala další sněhová 
bouře. Následujících šest hodin trávených na trajektu ze 
Španělska do Afriky tak bylo příjemnou relaxací a možností 
k obnovení sil. A to byl přitom jen začátek afrického dob-
rodružství!

V Maroku nastal první kontakt s pouští. Ve snaze pořídit 
atraktivní filmové záběry ale došlo k zapadnutí dopro-
vodného vozu Toyota Hilux a co čert nechtěl, LIAZ jedoucí 
mu na pomoc zapadl také. První duny tedy hned přinesly 
první test lopat, když vyprošťování vozidel zabralo půl 
dne. Daleko větší dramata ale expedici teprve čekala.

Skutečně horko bylo celé výpravě v Mauritánské islámské 
republice, jak zní oficiální název této země. Při výjezdu 
z hlavního města, kde si expedice byla vyzvednout víza 
do Senegalu, projížděla LIAZka s doprovodem jedním 
z mnoha kontrolních stanovišť. Posádka Toyoty předala 
své „fiše“ (fotokopie pasů doplněné o další údaje) a po-
kračovala dál, aby stihla do stmívání udělat několik filmo-
vých záběrů. LIAZ ale policejní kontrola zadržuje a jediné 

PODPORUJEME

Posádka LIAZky, zleva Vít Ježek, Tomáš Pour, Jiří Moskal

Nejdelší vlak na světě můžete vidět v Západní Sahaře. 
Jeho délka je asi 2 km.



Seriál pro vaše veterány
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co se posádka dozvídá je, že jedná na základě příkazu 
z vyšších míst a mají čekat na něčí příjezd.

Mezi tím filmaři natáčejí Jardu Šímu řádícího v dunách 
na motocyklu, jež záhy vypovídá poslušnost. Po vypnutí 
sám startuje a nejde zhasnout, sám troubí a podobně. 
Nakonec se motocykl daří přidusit přes kvalt, ale následně 
se už nejde nastartovat. LIAZ stále čeká na kontrolním 
bodu na nějaké řešení a posádka Toyoty se chystá na mra-

zivou noc v nehostinné a nebezpečné poušti.

Po pěti hodinách čekání se u LIAZky objevuje muž v mod-
rém kaftanu a představuje se jako prezident Ministerstva 
turismu jménem Idoumou. Dle jeho vysvětlení je problém 
v  informaci, kterou expedice dostala před vstupem 
do země a zveřejnila ji na svých internetových stránkách 
www.senodakaru.cz i týmovém facebooku. Konkrétně 
jde o zprávu upozorňující na zabití turisty spícího ve stanu 

PODPORUJEME

V Maroku má památník francouzský letec a spisovatel Sain-Exupéry, autor Malého prince

I takovou vesnici můžete v Africe potkat. Věřte nebo ne, za pootevřenými dveřmi se ukrývá hospoda s dvojicí plazmových obrazovek.
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na území Mauritánie. Idoumou ale tvrdí, že jde o neprav-
divou informaci, která poškozuje dobrou pověst republiky 
a vše se musí řešit trestně právní cestou. Celá expedice 
se má odebrat zpět do města k výslechu.
Posléze naznačuje, že by mohla být výprava propuštěna, 
jestliže na svých internetových stránkách a facebooku 
uvede, že šlo o neověřenou informaci, která se ukázala 
jako nepravdivá. Následuje telefonické spojení s týmem 
zajišťujícím servis expedici v České republice a dochází 
k požadovaným změnám. Všem je jasné, že zadržení 
v Mauritánské islámské republice není žádná sranda. Ale 
k avizovanému propuštění stále nedochází. Praha proto 
kontaktuje nejbližší zastupitelské úřady České republiky 
(v Mauritánii žádný není) a žádá o pomoc. Předává in-
strukce expedici, která je stále v nejistotě. Teprve pozdě 
v noci se hnou ledy. Idoumou nakonec přes satelitní te-
lefon diktuje své požadavky a tým sedící v Praze u počítačů 
musí slovo od slova zveřejnit - přestože se jedná o lživé 
informace chválící například maximální podporu mauri-
tánských úřadů, která se expedici dostala. Teprve pak, 
když si v Mauritánii přeložili nové zprávy na týmové in-
ternetové stránce a facebooku, je expedice propuštěna. 
Všem padá pořádný kámen ze srdce!

I další cestu ke břehům Růžového jezera provázela řada 
zajímavých situací, dramatičností se té mauritánské ale 
nemohly rovnat. Dne 11. ledna historický kamion LIAZ 
projel cílem Africa ECO Race, soutěže, která se jezdí ve sto-
pách původní Rallye Paříž-Dakar a jejíž posádky měly 
podobnou trať jako expediční LIAZ. Expedice se tak 

PODPORUJEME

LIAZ vypadá vedle majestátního Baobabu jako hračka. 
Stačí si porovnat kamion s kmenem typického afrického stromu.

Návštěvy přírodních rezervací přinášely neopakovatelné okamžiky
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u břehů Růžového jezera setkala s Tatrou Tomáše Tomečka.
Vše probíhalo v klidné a radostné atmosféře, jenže pak 
přišel Dakar a údržba vozidel. Z Prahy dorazil nový startér 
pro porouchaný motocykl, běžnou údržbu potřebovala 
LIAZka a doprovodná Škoda Yeti vezoucí už dvě proražené 
pneumatiky mířila na pneuservis. Po tom, co byl motocykl 
opraven, následovalo několikahodinové čekání na Škodu 

Yeti. Posádka LIAZu i Toyoty se nudí na okraji Dakaru 
a Jaroslav Šíma zkouší motorku. Pak ji k vyzkoušení půjčuje 
i Jiřímu Moskalovi. Ten vyjede volným tempem po místní 
komunikaci asi 300 metrů tam a zpět. Jenže právě cesta 
zpět se v okamžiku změnila ve velké drama, když se na-
jednou ozvala rána a motorka rázem ležela několik metrů 
od silnice. Z vozu, který Jiřího Moskala srazil, vytékají 

PODPORUJEME

Duny jsou krásné, ale i zrádné. Expedice musela zapadlé vozy nejednou vykopávat.
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provozní náplně a z hlavy člena expedice spousta krve. 
Ostatní okamžitě poskytují první pomoc a Vít Ježek po-
mocí fáčů zpomaluje krvácení. Moskal je při vědomí a ko-
munikuje. Neví ale, co se stalo a jen se ptá, kde má boty, 
které mu nehoda vyzula, přestože měl zavázané tkaničky. 
Místní průvodkyně Yacina naštěstí zařizuje sanitku ze 
soukromé nemocnice, kde se o Jiřího Moskala starají ti 
nejlepší lékaři, kteří vyzdobí jeho hlavu 25 stehy. Cestu 
zpět do ČR absolvuje po několikadenní hospitalizaci le-
tecky, LIAZ se tedy vrací jen s dvoučlennou posádkou.
Další dramatické epizody se v porovnání s tuto hororovou 
událostí zdají spíše úsměvné. Například když expedici při 
cestě zpět kompletně odbaví na senegalské i mauritánské 
hranici a pak odmítnou zvednout závoru se slovy: „Vraťte 
se do Senegalu a jeďte na přechod Rosso“. To ale po odba-
vení není dost dobře možné a expedice zůstává uvězněna 
na území nikoho. Nakonec následuje telefonát již známé 
postavě, stojící v pozadí „mauritánského cestovního ru-
chu“. Idoumou nařizuje zaplatit 200 €, pak vojákům a po-
licistům dává příkaz ke vpuštění expedice na mauritánské 
území. Je až neuvěřitelné, jakou moc má v této zemi jediný 
podnikatel, samozvaný prezident Ministerstva turismu, 
ovládající místní armádu a policii. Expedice se s ním ná-
sledně setkává ještě jednou, když ji přijede opět zkasíro-
vat, tentokrát o 250 € za zajištění bezproblémového pře-
chodu hranice do Maroka.

Zkrátka Afrika je jiný svět. Historický kamion LIAZ jej přes 
všechny nesnáze pokořil a spolu s ním i zbytek výpravy. 
Ta se o své zážitky následně podělila s novináři i fanoušky 
na akci uspořádané při příležitosti návratu do České re-
publiky.
Racing Life je hrdým mediálním partnerem expedice Sen 
o Dakaru!

Text: Milan Jirouš
Foto: Sen o Dakaru

PODPORUJEME

Pak že v Africe neznají sníh. Zpáteční cestu si výprava vylepšila 
jízdou přes pohoří Atlas v Maroku.

Expedice navštívila také senegalský sirotčinec

Dodávka, která srazila Jiřího Moskala. 
Všimněte si fotografie zakrývající výhled řidiče.

Už jste také měli na navigaci, že máte jet 417 km rovně?

Tomáš Pour v Dakaru měnil vzduchové filtry. Vlevo nový, 
vpravo filtr po 7000 km jízdy.
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Úžasný příběh motoristického sportu

Legendární závodní jezdec Sir Stirling Moss otevřel Šachovnicovou historii - nový oddíl v Národním motori-
stickém muzeu v Beaulieu, ve Velké Británii. Nová sekce je oslavou motoristického sportu a je věnována jak 
silničním závodům, tak rallye.

Při přestřižení pásky Siru Stirlingu Mossovi asisto-
val bývalý komentátor formule 1 Murray Walker, 
který při této příležitosti zavzpomínal na Mosso-

vu závodní kariéru. Sám Moss pak řekl: „Jsem rád, že se 
v Beaulieu otevírá nová sekce věnovaná motoristické-
mu sportu, kde jsou umístěny nádherné vozy F1 a ra-
llye, včetně několika, které jsem měl tu čest řídit. Být 
zde, pro mě znamená mnoho šťastných vzpomínek.“
Část pojmenovaná Grand Prix Greats vypráví příběh 
automobilových Grand Prix od průkopníků až do 21. 
století. Představuje monoposty F1, vynikající inženýrskou 
práci a techniku těchto fenomenálních strojů, i schop-
nosti mužů, kteří jezdili na jejich limitu. Mezi vystavenými 
kultovními závodními vozy zde jsou 1912 Sunbeam 
Coupe de L‘Auto, 1924 Bugatti Type 35, 1950 BRM V16. 

Ale nachybí třeba ani Lotus 49, skvěle vedený Grahamem 
Hillem v sezóně 1967 a Lotus E20, za jehož volant usedal 
v sezoně 2012 Kimi Räikkönen.
Sekce Road, Race & Rally nabízí automobily z mnoha 
různých disciplín a ctí odvahu jejich nebojácný řidičů. 
Zde jsou ozdobou vozidla jako z roku 1981 soutěžní 
Ford Escort vedený Ari Vatanenem a Audi Quattro řízené 
Stigem Blomqvistem, který si s ním dojel v roce 1984 
pro titul. Z  jiného soudku je pak průkopnický Allard 
Chrysler dragster z roku 1961 a mnoho dalších úžasných 
okruhových vozů k nimž patří třeba malý MG M z roku 
1930 či Ferrari Dino z roku 1974.
Ke skutečným perlám Šachovnicové historie patří třeba 
dva výjimečné rallyové fordy: GT70 z roku 1970 a o 14 let 
mladší RS200 vyvinutý pro skupinu B. Oba vozy jsou 

HISTORIE
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zde propůjčeny z kolekce Ford Heritage. Mezi exponáty 
najdete také BMW 320i Super Tourer, jenž přivedl k ví-
tězství Steve Soper, Joachim Winkelhock a Peter Kox 
v roce 1995 na čtyřiadvacetihodinovce ve Spa Francor-
champs. Nechybí ani BRM P301 z roku 1997 a z roku 
2009 Bugatti Veyron Grand Sport.
Součástí expozice je také celá řada historických foto-
grafií a předmětů spojených s motoristickým sportem 

nebo řada předmětů z McLaren a Williams Heritage 
Collection. Unikátní část pojmenovaná „Titáni trati“ 
zahrnuje trofeje, závodní kombinézy Grahama Hilla, 
Lewise Hamiltona, Davida Coultharda a Kimiho Räik-
könena, stejně jako vitrínu přileb, včetně těch, které 
nosí sedm mistrů světa F1.
K prohlédnutí je výjimečný filmový záznam Grand Prix 
z roku 1930 i záznam zahájení sezony formule 1 v roce 
2015 a interaktivní fotografické panely, které obsahují 
příspěvky od BBC F1 komentátora Murraye Walkera, 
a motoristických autorů a novinářů Grahama Robsona 
a Douga Nye.
Russell Bowman, Generální ředitel Národního moto-
ristického muzea při otevření nové části řekl: „Jsme 
velmi rádi, že otevíráme tuto poslední část naší ex-
pozice. Šachovnicová historie přinese do života vzru-
šení motoristického sportu ve všech jeho podobách, 
něco čím tato země vyniká.“ Lord Montagu dodal: 
„Tato nová kapitola v  životě muzea zahrnuje dva 
z nejvíce elektrizujících a žánrů motorismu. Jsem si 
jistý, že nová část bude velmi oblíbená u všech našich 
návštěvníků.“

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Newspress

HISTORIE

Murray Walker a Sir Stirling Moss v části věnované historii formule 1

Rallyový Ford GT70 představuje skutečne cennou část expozice,  
i když je jen zapůjčen
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ROZHOVOR

Motocyklový sport má v České republice, potaž-
mo Brně obrovskou tradici. Snaha o  udržení 
Velké ceny se přesunula na  politické kolbiště, 

a  přestože jsme si všichni vyslechnuli příslib mistrov-
ských motorek i do budoucna, musíme mít na paměti, 
že některé závazky politiků mají jepičí život. „Mrzelo by 
mě, pokud byste ztratili MotoGP. Motorky sem zkrátka 
patří, odjakživa se jezdilo v Brně a ne v Praze,“ posteskl si 
Jim Redman, vítěz Velké ceny Československa 1965.

Jak vzpomínáte na původní Masarykův okruh?
Stará dráha měla obrovský charakter a mám na ni příjemné 
vzpomínky – třebaže byla strašně nebezpečná. Mně sil-

niční tratě vyhovovaly a čím nebezpečnější byly, tím větší 
výhoda pro mě. Někteří jezdci v Brně neradi závodili, trať 
považovali za příliš riskantní. Já to tady miloval.

Takže na moderních autodromech byste si závo-
dění neužíval?
V mé době bylo Brno ojedinělé, naprosto odlišné od Sach-
senringu, jenž byl naopak nesrovnatelný s okruhem na os-
trově Man. V současnosti jsou tratě MotoGP téměř iden-
tické. Mohli byste přijet do Brna, být zde osm týdnů 
a každý víkend pořádat velkou cenu s jiným názvem. 
Zatáčky současných okruhů jsou si nesmírně podobné 
a chybí jim výjimečnost. V šedesátých letech jsme závodili 

Byla to tvrdá práce, 
říká motocyklová legenda Jim Redman

Londýnský rodák prožil nejnebezpečnější období motocyklového sportu ze sedla japonského stroje Honda 
a kromě toho, že dokázal přežít, nasbíral i šest mistrovských titulů. V šedesátých letech minulého století 
platil za nejsofistikovanější bezpečnostní prvek balík slámy a kalendář mistrovství světa se skládal převážně 
ze silničních okruhů. „Byla to tvrdá práce,“ vzpomínal Jim Redman na dobu, ve které sbírával vavříny 
a zároveň chodíval na poslední rozloučení svých závodnických kamarádů.
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Jim Redman působil v Mistrovství světa silničních motocyklů v letech 
1959–1966. Za tu dobu vyhrál 45 závodů a získat šest titulů 
v kubaturách 250 cm3 a 350 cm3

Start velké ceny byl vždy velice dramatický

na táhlých rovinkách, které ústily do členité pasáže upro-
střed vesnice. Každá trať, kam jsme přijeli, byla svým 
způsobem jedinečná. Zkrátka road racing v pravém slova 
smyslu. V současnosti nám zbyl jen track racing a světovým 
centrem road racingu je pouze Tourist Trophy na ostrově 
Man, ale dřív sem patřilo i Brno.

Jaká je podle vás budoucnost Tourist Trophy? 
S ohledem na zvyšující se všeobecné bezpečnostní 
požadavky v motorsportu.
Myslím, že Tourist Trophy na ostrově Man je v pohodě 
a zůstane tu s námi napořád.

V minulosti ale bezpečnost moc velkou roli 
nehrála, že?
V době mé kariéry jsme každý měsíc přišli o jednoho nebo 
dva závodníky. Někdy nás smrt zasáhla velmi zblízka. V roce 
1962 jsme byli čtyřčlenná parta závodníků, já jsem s Bobem 
McIntyrem jezdil na Hondě a Gary Hocking s Mikem Hail-
woodem měli MV Agustu. Gary na začátku roku prohlásil, 
že se zabijeme. Sice všichni umíme jezdit, ale nikdo z nás 
neumí prohrávat. V průběhu roku jsme o tom nemluvili 
a sezona skončila tak, že jsem vyhrál kubaturu 350 cm3, 
Mike skončil třetí a Bob s Garym byli mrtví.
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Smrt asi byla trvale nablízku.
Přesně. Vzpomínám si, jak za mnou přišel Mike Hailwood 
a řekl, že teď jsme na řadě my. Já se ho zeptal, co s tím 
uděláme, jestli skončíme? On stroze odpověděl: „Ne! 
Napíšeme si závěť!“
 
Jak jste se s takovým rizikem dokázal 
vypořádat?
Snažil jsem se být opatrný. Tehdy jsme se tolik ne-
nakláněli do zatáček a nikdo z nás nechtěl způsobit 
havárii, při níž by někdo jiný mohl zahynout. Člověk 
by si pak říkal, panebože, co jsem to provedl. Pokud 
jsem vjížděl do zatáčky a soupeř potřeboval víc 
místa, snažil jsem se to místo udělat. Samozřejmě 
jsem v rozhodujících momentech svou pozici 
bránil, ale celkově jsem byl obezřetný. Nechtěl 
jsem nikomu ublížit.

V závodech jste ještě stíhal myslet 
i na vlastní zdraví?
Ano, pořád jsem měl na paměti to nejdůležitější 
– zůstat naživu. Až potom mi šlo o vítězství. 
Po závodech přicházeli novináři a ptali se, zda-
li jsem zajel nový rekord. Odpovídal jsem, 
že snad ne. Nechtěl jsem jezdit rychle, chtěl 
jsem vyhrávat nejpomalejším možným způ-
sobem. V Assenu jsem jeden rok vyhrál tři 
závody v jeden den. Byl jsem první, komu 
se něco podobného podařilo a jeden no-
vinář mi povídá. „To byl ale den. Tři vítězství, 
tři rekordy tratě a tři rekordy závodu.“ A já 
mu vysvětlil, že to bylo akorát dost na to, 
abych vyhrál. V prvním závodě jsem zví-
tězil o dvě sekundy, v druhém o šest 
sekund a ve třetím o pár centimetrů.

Co dělá Jim Redman dnes?
Lidé se mě na to často ptají a já jim ukazuji karavan, se 
kterým cestuji na různá historická setkání. Vlastně brázdím 
Evropu jako v minulosti. Akorát v dnešní době se vozím 
pro zábavu a neriskuji, protože nebojujeme o vítězství. 
Jen se bavím, povídám si s přáteli a užívám si života. Je 
mi 82 let, co má takový starouš jako já dělat. Dorazím 
na okruh, dostanu od pořadatelů drobné peníze, ty utra-
tím za benzín a další výdaje a jedu dál. Je to skvělý život. 
Někteří se mě ptají, kdy s tím skončím a já jim odpovídám, 
že až vyrostu. Pak si najdu práci a budu spořádaně žít. 
Jenže já jsem z toho ještě nevyrostl!

Text: Aleš Sirný
Foto: autor, Honda a Newspress 

(nakladatelství Veloce Publishing)

Dnes se Jim Redman účastní různých historických setkání, 
kde se už vozí jen pro zábavu

Autobiografie Jima Redmana vyšla jen na zahraničních trzích 
a v angličtině ji můžete zakoupit třeba přes internetový obchod Amazon
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Promotým Praha nabízí 
kompletní zajištění programu na téma BEZPEČNOST 
SILNIČNÍHO PROVOZU na profesionální úrovni. V nabídce 
máme dostatek témat, ze kterých si určitě vyberete a sestavíte 
tak program Vám přímo na míru. Program je vhodný pro školy 
jako doplněk dopravní výchovy, autosalony, firemní akce, 
dětské dny, letní tábory atd. Více na www.promotympraha.cz 

BESIPBUS – mobilní interaktivní učebna  

Speciální autobus přestavěný na interaktivní učebnu. V přední části oddělené přepážkou je 
prostor pro zázemí členů obsluhy a pro případná jednání partnerů probíhající akce. 

V zadní části je instalován cyklistický trenažer, motocyklový trenažer a trenažer automobilový. 
Trenažery slouží k dopravní výchově především žáků základních a středních škol. Frekventanti si 
mohou vyzkoušet vžít se do role běžných účastníků silničního provozu a za řídítky jízdního kola či 
motocyklu popř. volantem automobilu řešit různé dopravní situace. Pro menší děti je zde 
k dispozici jízda na Xbox trenažeru. V učebně jsou dále tři počítačová pracoviště s interaktivními 
besipovými hrami. Celý výukový program je doplněn instruktážní videoprojekcí. 

BESIPBUS může být doplněn o otočný simulátor autonehody, sanitku s prezentací poskytování 
první pomoci, dopravní hřiště, úkoly s alkobrýlemi, cyklodráhu apod.  

Kontaktujte nás: 

Promotým Praha s.r.o.      gsm: +420 608 960 111       e-mail: petr.kotek@promotympraha.cz 
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V. Rallye Praha Revival: 
na startu John Haugland

Ve dnech 10.–12. 4. 2015 se na trase Praha-Plzeň-Cheb-Plzeň-Praha Radotín odehraje již pátý ročník popu-
lární Rallye Praha Revival. Tentokrát přivítá 189 posádek z 12 zemí, na které čeká 12 Show Section.

Když před několika lety přišel promotér automo-
bilových závodů Eda Patera s myšlenkou uspořá-
dat akci, na které by se sešli legendy našeho au-

tosportu, málokdo si dovedl představit, v co se rallyové 
revivaly vyvinou. Když přišel mezi členy organizačního 
týmu seriálu závodů automobilů do  vrchu Edda cup 
se  sešitem, kde měl již imaginární startovní listinu se 
slavnými jmény naší i  zahraniční automobilové histo-
rie, vymyšlený časový harmonogram s několika Show 
section (název Show section zvolil Eda pro to, aby 
zkratka názvu alespoň připomínala zkratku Super St-
age z  opravdových rallye), kostru propozic, všichni si 
řekli, jaký je to zajímavý nápad, ale že to asi těžko půjde 
realizovat. Vždyť jen málo z bývalých velkých jmen zna-
li osobně, naopak u většiny spíš jen tušili, že snad ještě 
někde žijí, ale to bylo tak všechno. Zrovna tak se zdálo 

nemožné někde získat uzavřené úseky pro Show secti-
on. Vymyslel se ještě název, podle jedné soutěže, která 
se v  minulosti jezdila i  v  blízkosti Edova rodného Ra-
dotína, imaginární akce dostala název Rallye Berounka 
Revival a  pro většinu ze zasvěcených se stala zajíma-
vým nápadem, který asi zůstane jen v rovině fantazie.
K překvapení všech, ale Eda začal hledat a nacházet 
místa, kde by se Show section daly uspořádat, získával 
kontakty na bývalé jezdce a spolujezdce, kteří najednou 
zjistili, že by se mohli vrátit ze sportovního důchodu 
ještě jednou za volant, nebo zase číst itinerář, vzpomínali, 
kterého svého dávného kamaráda a soupeře by ještě 
mohli oslovit a najednou se z imaginární startovní listiny 
začala líhnout opravdová i s velkými jmény naší historie. 
Patera šel tak daleko, že zakoupil i několik aut, například 
Porsche 944 pro legendárního Z. Haladu, o jehož start 

PODPORUJEME
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velmi stál, pro posádku Blahna-Hlávka připravil Opel 
Kadet v dobových barvách DAK MOVA Bratislava.
To už bylo jasné, že se první a nikdo nevěděl, jestli ne 
také poslední, ročník Rallye Berounka Revival na podzim 
2010 uskuteční. K akci se přihlásilo přes šedesát posádek, 
z toho byla asi polovina dobových, ale pořadatelé si 
do poslední chvíle nebyli jisti, kolik jich doopravdy při-
jede a hlavně kolik jich bude spokojených po dojetí 
do cíle. Nepřijely jen tři přihlášené posádky a ohlas 
po akci byl takový, že Patera byl vlastně přinucen při-
pravovat na jaro dalšího roku novou akci. Tak vznikla 
Rallye Praha Revival, jejíž první ročník startoval v dubnu 
2011 z historického centra naší metropole ze Staroměst-
ského náměstí. Úžasná atmosféra ohromila všech 115 
posádek, mezi nimi i první zahraniční posádku Stude-
nič-Horváth.

Po prvních ročnících obou soutěží se ustálil jejich formát, 
Berounka jako lehčí a domácí varianta a Praha jako pres-
tižnější, se slavnostními starty z centra Prahy a meziná-
rodní účastí. V roce 2012 se na start II. RPR kromě do-
mácích postavili jezdci z deseti zemí: například bratři 
Bolšichové z Ruska, populární Schlager a třeba Dowgird 
z Polska, k němuž se pak připojili třeba Jaroszewicz, 
Ciecierzynski, Krupa a Mystkowski.
Velkým magnetem pro všechny účastníky revivalů je 
kromě sportovního zápolení i společenská část. Tedy 
zejména sobotní večery, kdy ožívají dávné závodnické 
báje a pověsti. Na revivalech se schází několik generací 
závodníků snad ze všech disciplín motoristického sportu, 
takže témat k  povídání a  vzájemnému hecování je 
mnoho, zrovna tak radost ze setkání s dávnými kamarády 
a rivaly vytváří atmosféru revivalových večerů.

Zájem o start na revivalech je čím dál větší, do týdne 
po skončení jednoho se startovní listina dalšího téměř 
naplní a jelikož doboví jezdci mají účast promotérem 
zaručenu, je v aktuální startovní listině V. Rallye Praha 
Revival 189 posádek! Z toho 115 dobových! Vedle věr-
ných účastníků, například bývalých továrních jezdců V. 
Blahny, M. Zapadla, V. Bergera, Z. Petery, špičkových 
soutěžáků P. Šofra, P. Ryšánka, T. Hanka, A. Neubauera, 
V. Arazima, J. Gála a dalších se postaví na start i početná 
zahraniční konkurence.

Velmi silně je zastoupeno Polsko, letos přijede i početná 
skupina posádek z Francie. Hlavně, ale díky tomu, že po-
prvé nekoliduje termín revivalu s MS v rally, kde měl 
pracovní povinnosti, se na start postaví pro české fa-
noušky rallyesportu legenda legend: John Haugland. 
Ten pojede s manželkou na Škodě 130 LR připravenou 
promotérem Eduardem Paterou.
Revivaly jsou primárně určené pro účastníky, skromný 
pořadatelský tým nemůže zajišťovat divácký servis 
na jaký jsou fandové zvyklí z velkých závodů, přesto 
si diváci a  příznivci motoristické historie cestu 
ke shlédnutí svých idolů najdou. Stejně jako v dříve, 
i letos přiláká řadu motoristických fanoušků slavnostní 
start z Václavského náměstí, který je naplánován 
na 10. dubna v podvečer. Avšak ještě před ním se od tří 
hodin uskuteční první Show section v prostoru par-
koviště chuchelského hipodromu. V sobotu od dva-
nácti hodin budou následovat pro diváky nejvhodnější 
dva průjezdy chebskou Kart Arenou a v neděli dopo-
ledne Show section v  prostoru bývalých kasáren 
ve Strašicích. Všichni příznivci motoristického sportu 
jsou samozřejmě zváni.

PODPORUJEME

Racing Life je hrdým mediálním partnerem V. Rallye Praha Revival
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Jarním setkání mistrů 
nabídne jedinečnou Dakar show

V závěru března proběhne v Sosnové u České Lípy Jarní setkání mistrů volantu. Představí se zde vrchaři, 
okruháři i soutěžáci, včetně účastníků Českomoravského poháru rallye. Skvělou podívanou slibuje také 
vložená Dakar show.

Neděle 29. března v Sosnové u České Lípy nabíd-
ne divákům pořádnou dávku motoristického 
adrenalinu. Poprvé okořeněnou o  Dakar show, 

při níž se představí téměř všichni z českých dakarských 
týmů. Na trati autodromu Sosnová by se tak mělo uká-
zat až šest závodních kamionů značek Tatra, Buggyra 
a LIAZ, které absolvovaly dakarskou rally a k tomu off-
roadový speciál Hummer H3 a dakarský motocykl Da-
vida Pabišky. Chybět nebude ani historická LIAZka čís-
lo 627, která letos absolvovala cestu do Dakaru v rámci 
projektu Sen o Dakaru. Veškerou techniku si bude mož-
né prohlédnout v servisním zázemí, ale také v pohybu 
na trati, kde pořadatelé v těchto dnech dokončují sta-
vební práce na velkém skoku na šotolině. Diváci si tedy 
určitě přijdou na své.
Při Jarním setkání mistrů volantu se však divákům před-
vedou také závodníci z disciplín, které není příliš obvyklé 
na autodromu vídat. Účast v exhibiční části například 
potvrdil vrchařský Liqui Moly Racing s jezdci Martinem 

Jermanem, Filipem Sajlerem a Tomášem Vavřincem. Jiří 
Šubrt ukáže na trati Škodu Octavia z cupových závodů 
a Roman Schwan provětrá vrchařský Renault Mégane E1. 
Známá jména jsou i mezi soutěžními jezdci rallye. Patří 
k nim například mistr Evropy v rally historických automo-
bilů Miroslav Janota, kterého uvidíme za volantem nád-
herného Porsche 911 GT3, a za volantem soutěžního vozu 
se v exhibiční části objeví i několikanásobný mistr repub-
liky v rally a motoristický všeuměl Josef Peták. S jakým 
vozem pojede bude odtajněno později. Na diváky ale 
čekají i další překvapení.
Spojujícím programem celého Jarního setkání mistrů 
volantu bude závod těch nejlepších závodníků soutěží 
MOGUL driving cup a ČMPR, který bude probíhat prů-
běžně celou neděli a uvidíme v něm neuvěřitelně pestrou 
směsici závodních automobilů od malých dvoukolek, přes 
historické zadokolky až po výkonné čtyřkolky.
Pokud tedy ještě nemáte plány na neděli 29. března, při-
jeďte do Sosnové, určitě nebudete litovat.

POZVÁNKA
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