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Editorial
Vážení čtenáři,

vítejte u druhého čísla PDF magazínu 
Racing Life, s jehož dokončením jsme 
čekali na závěr Barum Czech Rally 
Zlín. Nejslavnější domácí, náročná 
a pro jezdce i diváky velice atraktivní 
soutěž, nám zde samozřejmě nesmí 
chybět. Barumka mne stejně jako 

v minulých letech zcela pohltila nezaměnitelnou atmo-
sférou, nasazením posádek i atraktivními tratěmi rych-
lostních zkoušek. Ocenit musím také skvělou organizaci 
a tradičně obrovské množství fanoušků. Milovníci rallye 
si tak opět přišli na své. Vždyť i třeba lidé z Peugeot Sportu 
říkají, že vyjma legendární Rallye Monte Carlo ve Francii 
soutěž s lepší atmosférou, než má barumka, nenajdete. 
Nakonec i v rámci evropského šampionátu má Barum 
Czech Rally Zlín zcela unikátní pozici, kterou ji dávají 
nezaměnitelné tratě a obrovská popularita mezi diváky.
Naše nejslavnější rallye ale není jediným materiálem no-
vého čísla Racing Life. Věnujeme se i novému speciálu 
Škoda Fabia R5 nebo spekulacím okolo možného příchodu 
vozů s okřídleným šípem ve znaku na okruhy. Opravdu 
zajímavé je srovnání evropských a brazilských závodů 

trucků. Technika brazilských tahačů je totiž jiná, než jsme 
zvyklí. Například u nich nenajdete omezovače rychlosti. 
Bez zajímavosti jistě není ani okruhový speciál Bentley 
Continental GT3 nebo soutěžácký Peugeot 208 R2, za je-
hož volant jsem měl možnost před časem usednout.
Do finále se nám blíží atraktivní soutěž o zapůjčení 
sportovního vozu Peugeot RCZ-R na týden. Kdo má 
zájem vyzkoušet vůz, vyvinutý přímo divizí Peugeot 
Sport, tedy specialisty, kteří stavějí skutečné závodní 
speciály, má jedinečnou příležitost. Zkrátka i druhé číslo 
je plné atraktivního obsahu a jak pevně věřím, také 
zajímavých informací.
Kdo nečetl první číslo, stále si jej může zdarma stáhnout 
v archivu na internetové stránce www.racinglife.cz, stejně 
tak se zde můžete jednoduše registrovat k odběru ma-
gazínu Racing Life pomocí e-mailu. Samozřejmě opět 
zdarma.
Na závěr mi dovolte popřát vám jménem celého týmu, 
připravujícího PDF magazín Racing Life, příjemné čtení. 
Těm závodícím navíc co nejlepší závěr letošní sportovní 
sezony, jejíž konec se už nezadržitelně blíží.

Milan Jirouš, vydavatel

Zajistěte si pravidelný odběr elektronického časopisu přímo na váš mail. Stačí se jen zaregistrovat 
a každé nové vydání budete mít k dispozici zcela zdarma.  www.racinglife.cz
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Škoda do WTCC?
Jaká je sportovní budoucnost 
okřídleného šípu? Proslýchá se, 
že  u  rallye nezůstane a  míří 
na okruhy. Co můžeme potvrdit 
a co jsou neověřené informace?

Mezi lidmi věnujícími se aktivně 
motorsportu a mezi novináři se již 
dříve začalo mluvit o možný okru-
hových aktivitách Škody Motor-
sport. Vývoj nového tzv. globálního 
motoru, tedy přeplňovaného čtyř-
válce o objemu 1,6 litru je u konce 
a pohonná jednotka těchto para-
metrů je předepsána jak pro rallye 
speciály skupiny R5, tak třeba pro 
Mistrovství světa cestovních vozů. 

Účast ve WTCC by tedy byla logic-
kým krokem, vedoucím k lepšímu 
využití již vyvinutého motoru 1.6 T.
Podle informací, které Racing Life 
má, se nad možností okruhového 
závodění ve Škodě Motorsport už 
zamýšleli. Podle neověřených in-
formací ze zcela jiného zdroje je už 
rozhodnuto a okřídlený šíp zamíří 
do WTCC. Pokud se tak opravdu 
stane, neopustí rallye ani projekt 
Fabie R5. Opět podle neověřených 
informací by v tomto případě měl 
zůstat zachován klientský program. 
Účast továrních vozů na rychlost-
ních zkouškách je však nejistá.

a o rok později Juha Kankkunen. 
Vozy Peugeot 205 T16 byly v těchto 
letech ve světovém šampionátu 
rallye jasně dominantní.
Peugeot 205 T16 má motor uložený 
uprostřed a pohon všech kol. Tur-

bodmychadlem přeplňovaný šest-
náctiventilový čtřválec o objemu 
1,8 litru dává výkon 340 až 350 koní 
v případě první evoluce nasazené 
v roce 1984. Peugeot 205 T16 EVO2 
nabízí podle nastavení výkon až 
550 koní.
Kvůli homologaci závodního vozu 
vznikla omezená série 200 automo-
bilů Peugeot 205 T16 pro běžný 
silniční provoz. Asi není nutné zdů-
razňovat, že jde o velice ceněné 
sběratelské kousky. Taktéž mají 
motor uprostřed a pohon všech kol, 
avšak výkon motoru je znatelně 
nižší, když produkuje 147 kW, tedy 
rovných 200 koní.

Novinka pro rallye se ukázala 
v akci
Toyota Motorsport úspěšně za-
končila čtyři testovací dny s pro-
totypem Toyota GT86 CS-R3 
na Deutschland Rallye, což zna-
mená další významný posun 
v rámci vývoje tohoto vozu. Spe-
ciál s pohonem zadních kol musel 

Prý se již daly věci do pohybu a ško-
dovky na okruzích opravdu uvi-
díme. Zda se tak opravdu stane, 
ukáže čas.

Legenda slaví kulatiny

Je to již 30 let, co veleúspěšný Pe-
ugeot 205 T16, rallyový speciál sku-
piny B, poprvé zvítězil v soutěži 
mistrovstvé světa v rallye. Stalo se 
tak na finské Rally 1000 jezer, pořá-
dané ve dnech 24. až 26. 8. 1984. 
Třicet let od památného vítězství 
tedy uplynulo letos 26. srpna. Peu-
geot 205 T16 tehdy dovedla vítězně 
do cíle posádka Ari Vatanen – Terry 
Harryman s celkovým časem 4 ho-
diny, 7 minut a 27 sekund. Druhá 
Lancia 037, kterou pilotoval Markku 
Alén byla téměř o minutu pomalejší 
(4:08:26), třetí místo obsadila další 
Lancia 037 s  Henri Toivonenem 
za volantem. Jeho čas byl 4:10:19.
Finskou soutěž tedy ovládli domácí 
jezdci. Ari Vatanen s Peugeotem 
205 T16 byl z 51 rychlostních zkou-
šek na 31 nejrychlejší, a to byla te-
prve první sezona nového speciálu 
se lvem ve znaku. Ten pořádně vy-
strčil drápy až v následujících le-
tech, kdy za jeho volantem vybo-
jovali mistrovský titul jezdci 
z Finska. V roce 1985 Timo Salonen 
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překonat 1300 kilometrů v  roli 
předjezdce.
Hlavním cílem testování bylo ab-
solvovat co největší vzdálenost 
a  vyhodnotit prvotní nastavení, 
následně pak dosáhnout zlepšení. 
Tým všechny cíle splnil. Zkušenosti 
nasbírané na Deutschland Rallye 
napomohou ke konečnému určení 
nastavení pro kit CS-R3, jenž se 
bude zákazníkům nabízet v prvním 
čtvrtletí roku 2015, tedy po homo-
logaci FIA pro kategorii R3.
Toyota GT86 v provedení CS-R3 si 

níkem. Seznam volitelných prvků 
bude upřesněn v příštích týdnech.
Nico Ehlert, vedoucí inženýr zákaz-
nického servisu Toyota Motorsport, 
dodává: „Celkově to hodnotíme 
jako velmi příznivou zkušenost 
a důležitý posun v rámci vývoje CS-
R3. Vůz na Deutschland Rallye byl 
prvním prototypem, takže jsme 
očekávali, že se mohou nějaké pro-
blémy vyskytnout. S  radostí ale 
mohu konstatovat, že víkend pro-
běhl hladčeji, než jsme předpoklá-
dali. V prostředí s pevnými časo-
vými limity a pod vysokým tlakem 
jsme měli možnost otestovat nejen 
chování samotného vozidla, ale 
i jeho provozní potřeby. Odhalili 
jsme několik věcí ke zlepšení, ať již 
co do technického nastavení nebo 
řešení servisního zázemí. Úspěšný 
víkend oceňujeme nejen z hlediska 
technického, ale i toho, jak příznivé 
reakce vůz CS-R3 vyvolal. Fanoušci 
nadšeně kvitovali návrat zadokolky 
do rallye a velice nás povzbudil i zá-
jem zákazníků. Těšíme se, až v příš-
tím roce uvidíme spoustu vozů 
CS-R3 na závodních tratích po celé 
Evropě i jinde.“

díky svému nápadnému zevnějšku 
a  konkurenceschopné ceně 
(79 000 € plus DPH v případě ob-
jednání do 31. ledna 2015, poté 
za 84 000 € plus DPH) získala nema-
lou pozornost, ať již v servisním 
zázemí či na samotné trati. Kit CS-
R3 bude obsahovat veškeré zá-
kladní mechanické součásti, 
tj.  prvky nezbytné pro nasazení 
v rallyových soutěžích, kompletní 
hnací řetězec a všechny originální 
komponenty. Tedy karoserii s bez-
pečnostní klecí k sestavení zákaz-
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„Místo omezovače máme radar, který bývá umístěn 
uprostřed nejdelší rovinky závodního okruhu. V určitém 
úseku, vyznačeném dopravními kužely, musíme zpo-
malit na 160 km/h a jakmile ujedeme třicet metrů, mů-
žeme znovu akcelerovat. Pokud jezdec překročí rychlost, 
byť jen o pouhý kilometr, čeká ho penalizace,“ vysvět-
lil v rozhovoru trojnásobný šampion Formula Truck 
Felipe Giaffone.
Při podrobnějším zkoumání brazilských strojů nabude 
člověk dojmu, že se kouká, v porovnání s evropským 
vozovým parkem, na juniorské trucky. Co do šířky, délky 
i výšky jsou stroje Formula Truck o několik centimetrů 

menší, patrné je to zejména na výšce. V Brazílii jsou 
totiž kabiny sníženy a oproti dva a půl metru vysokým 
evropským vozům působí zakrsle. Úprava kabin se 
provádí z důvodu snížení těžiště a zlepšení jízdních 
vlastností. K tomu ještě dopomáhají různé aerodyna-
mické komponenty a přítlačná křídla. „Kabina je zpev-
něna trubkovým rámem, zbavena veškerých nepotřeb-
ných komponentů ze sériové výroby. Jejich tvar je ale 
volně modifikovatelný, tudíž každá značka používá 
design, připomínající prodávané tahače,“ objasnil Gia-
ffone, který osmým rokem hájí barvy týmu RM Com-
petições.

V Brazílii omezovač rychlosti neřeší,  
tahače tam jezdí přes 220 km/h

Formula Truck je populárním seriálem závodů tahačů nejlidnatějšího státu Jižní Ameriky a na první pohled 
se neliší od známého evropského mistrovství. Jenže zdání klame a společná identita obou šampionátů se 
tříští na detailech. Kupříkladu evropské tahače mají omezovač rychlosti nastaven na 160 km/h, brazilská 
monstra jej nemají vůbec a po rovinkách létají rychlostí přes 220 km/h.

Dvě značky, stejný tahač. MAN a Volkswagen používají totožnou techniku.
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Evropský a brazilský šampionát se rozchází i ve skladbě 
závodního víkendu. V  Evropě je program vtěsnán 
do dvou dnů. Sobota se skládá ze dvou tréninků, dvou 
kvalifikací a dvou závodů na pětačtyřicet kilometrů. 
Neděle probíhá jako přes kopírák s tím rozdílem, že dvo-
jici tréninků nahradil jeden krátký warm-up. Naopak 
v Brazílii se jezdí od pátku do neděle a celá procedura 
připomíná například závodní víkend formule 1. „V pátek 
máme dva hodinové tréninky, v sobotu jsou dva tré-
ninky na čtyřicet minut a potom následuje jednokolová 
kvalifikace. Osm nejrychlejší závodníků postoupí 
do druhé části, kde bojují o finální pozice na startu. 
V neděli se jede hodinový závod, který je vždy ve dva-
náctém kole neutralizován šachovnicovým praporkem 
ve žlutozelené barvě. Prvních pět jezdců obdrží pár 
bodů, a zatímco všichni krouží za bezpečnostním ta-
hačem, maršálové odstraňují nepojízdné trucky a ne-
čistoty na dráze,“ popsal Giaffone nevšední závodní 
proceduru.
Rozdílů v obou šampionátech je zkrátka celá řada, ale 
pestrost startovního pole nezapře ani jeden z nich. 
Po evropských okruzích se prohánějí kolosy značek 
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania a samo-
zřejmě Buggyra, zatímco v Brazílii najdeme tahače 

Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, dále Volvo a Ford. 
MAN se v  Brazílii prezentuje vedle tradičního lva 
ve znaku i prostřednictvím koncernového Volksw-
agenu. Mimochodem MAN dominuje závodům 
na obou kontinentech a každoročně je pasován do role 
favoritů na titul, přičemž svou úlohu zodpovědně plní 
každý rok.
Ve Formula Truck tvoří základní pohonnou jednotku 
dieselové šestiválcové motory o objemu 12,4 litru, 
dávající s pomocí turbodmychadla výkon cca 1200 koní, 
což je v zásadě shodné s evropskou scénou. Ford však 
zvolil alternativní cestu a do tahače montuje devítilit-
rový agregát. Slabší výkon kompenzuje nižší váhou, 
ovšem k úspěchu má toto řešení zatím velmi daleko.
Živou vodou výkonných motorů je běžná nafta, které 
brazilské tahače spotřebují v hodinovém závodě osm-
desát až devadesát litrů. Každopádně pořád jde o menší 
údaj než spotřeba vody na chlazení kotoučových brzd. 
„Tahače váží zhruba 4300 kilogramů a k zastavení ta-
kového kolosu je zapotřebí účinných brzd. Spotřeba 
vody na chlazení brzd se pohybuje v hodnotě 200 litrů 
za závod,“ prozradil devětatřicetiletý Giaffone.
Brazilský tahač je technickou skládačkou speciálních 
i sériových dílů. Vedle motorů, laděných továrnami, 

Na Formula Truck chodí průměrně 40 000 až 50 000 diváků
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patří ke speciálním zakázkám i přední a zadní tuhé 
zavěšení kol. Zadní náprava má uzavřený diferenciál, 
tudíž obě poháněná zadní kola se v zatáčkách točí 
stejně. Závodní stáje mají možnost použít sériové i zá-
vodní tlumiče, stejný výběr mají i s pružinami. U RM 
Competições volí sériové pružiny, nicméně před mon-
táží je nepatrně zkrátí. I takto upravené pružiny zajistí 
větší měkkost odpružení, než by poskytly závodní, 
a právě proto volí tým tuto cestu. Ze sériové výroby 
pochází i šestnáctistupňová převodovka značky ZF. 
Naštěstí pro závodníky, není třeba sázet jednu rychlost 
za druhou, jezdci si vystačí s pěti převodovými stupni.
Co se týče pneumatik, ve Formula Truck si s nimi hlavu 
nelámou. „Máme k dispozici sériové pneumatiky Brid-
gestone, akorát z nich mechanici před použitím seškra-
bují vzorek, a proto jezdíme prakticky na hladkých 
pneumatikách,“ překvapil svou odpovědí Giaffone 
a dále pokračoval: „Pneumatiky dostáváme zadarmo, 
o jejich nákup se stará promotér šampionátu. Neplatíme 
dokonce ani za palivo a startovné,“ řekl Giaffone, čímž 
vybízel k otázce rozpočtu závodního týmu.
„Není lehké uvést konkrétní číslo, protože s tovární 
podporou se rozpočet těžko počítá. Každopádně u so-

lidních soukromých týmů můžete zaklepat na dveře 
s 250 000 dolary a máte zaplacenou celou desetidílnou 
sezonu. Rozpočet továrních týmů by se mohl pohybo-
vat v rozsahu 450 000 až 500 000 dolarů, ale podpora 
výrobců se hodně liší. Někteří jsou zapojeni více, jiní 
méně. MAN se do Formula Truck angažuje nejvíce, 
nasazuje šest aut (pět pod značkou VW) a řada mecha-
niků je zaměstnána přímo v továrně. Například můj 
inženýr na motory pracuje v sériové výrobě,“ líčil Gia-
ffone.
„Všeobecně je o Formula Truck solidní zájem, továrny 
si hledají různé cesty k zákazníkům a motoristický sport 
je pro ně jednou z možností, jak přilákat nové odběra-
tele. V průměru závody navštěvuje 40 000 až 50 000 
diváků, ačkoliv z pohledu návštěvnosti i kondice šam-
pionátu jsem zažil lepší časy. Před dvěma lety jsme 
na tom byli velmi dobře, bohužel brazilská ekonomika 
v současnosti stagnuje a teď se do toho přidalo fotba-
lové mistrovství světa a za dva roky olympijské hry, 
takže sponzoři zaměřují svou pozornost spíše do těchto 
sportů,“ posteskl si Giaffone.
Tahače nejsou v Evropě ani Brazílii cílovou metou zá-
vodních pilotů a většina z nich přichází na rozcestí své 

Felipe Giaffone, trojnásobný šampion Formula Truck
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Rozdíly mezi brazilskými a evropskými tahači jsou patrné na první pohled
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kariéry. A pro člověka, navyklého na nízko posazenou 
sedačku závodních automobilů a monopostů, je pře-
chod do vysoké kabiny tahače nezvyklou zkušeností. 
„Divnému pocitu se nevyhnete, ale jakmile si člověk 
zvykne, začne to být sranda. Tahače jsou ohromně 
výkonné a trpí nedotáčivostí, tudíž s nimi musíme na vý-
jezdu ze zatáček lehce driftovat. Zpočátku si musíte 
dávat pozor, řízení je velmi ošidné. Člověk si ale zvykne, 
trucku porozumí a přijde na to, jak s ním zacházet. 
Potom to jde snadno,“ vzpomínal Giaffone na své za-
táčky ve Formula Truck a podle jeho dosavadních úspě-
chů lze tvrdit, že na závody tahačů si velmi rychle zvykl. 
V šampionátu debutoval v roce 2005 a dva roky na to 
vyhrál svůj první titul. V letech 2009 a 2011 přidal další 
dva.
Postup hledání ideálního nastavení tahače se neliší 
od jiných závodních speciálů – není to jednoduché a ne 
vždy to funguje. „Stačí malá změna, třeba rozdílná tep-
lota dráhy, a  ideální nastavení je pryč,“ povzdychl si 
Giaffone, kterému bude příští rok čtyřicet let, ale s For-
mula Truck se loučit nehodlá. Na otázku, zda piloti 
tahačů navštěvují tělocvičny a udržují se v kondici, 
Giaffone s nadsázkou odpověděl. „Ne, spíš než do fitness 
centra můžeme chodit do baru. Závody nejsou fyzicky 
náročné, protože na vás nepůsobí vysoké přetížení 

v zatáčkách. V podstatě mohu jezdit až do svých šede-
sáti nebo sedmdesáti let. Je to otázka entuziasmu, 
pokud mě závody budou bavit, nevzdám se jich. Zkrátka 
v porovnání s tím, co jsem jezdil dřív, jsou tahače fyzicky 
nenáročné.“
Několikatunová monstra jsou postrachem traťových 
maršálů, zejména když v Evropě váží pět a půl tuny, 
nebo v Brazílii jezdí přes 220 km/h. Naštěstí se daří 
vážným haváriím předcházet, ale někdy se okolnosti 
sejdou tak, že z nenápadného incidentu se stane velká 
mela, viz loňský start závodu v belgickém Zolderu nebo 
pár let staré selhání brzd brazilského tahače a následná 

Felipe Giaffone působil v americké sérii IndyCar 
do roku 2006
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kolize dvou závodníků. Ta patří opravdu k těm extrém-
ním. V momentě, kdy utichlo řinčení plechů a laminátu, 
podvozek a kabina jedno z tahačů stály v únikové zóně 
několik metrů od sebe! Bezpečnost brazilských tahačů 
je ale na vysoké úrovni. Video tohoto střetu naleznete 
zde: http://racinglife.cz/category/obsah-aktualniho-cisla/
„Smrtelnou nehodu jsme u nás neměli hodně dlouho 
a před pár lety se hodně věcí změnilo směrem k větší 
bezpečnosti. Spíše se obávám o diváky, sedící na tri-
bunách a stráních velmi blízko tratě. Pokud se něco 
stane, svodidla tahače nezastaví a případná havárie 
může mít neblahé následky,“ vyjádřil své obavy Giaf-
fone, jenž vlastní riziko v kabině nevnímá, na rozdíl 

od období působení v americké formulové sérii IndyCar, 
kde se jezdí pár centimetrů od zdi v rychlostech pře-
sahující 300 km/h.
Závody tahačů jsou zkrátka neobvyklou motoristickou 
disciplínou a ze sportovního hlediska se jedná o fan-
tastickou podívanou. „Člověk může mít dojem, že ta-
hače nejsou pro závodění dělané, ale to nejsou i některá 
auta. Závody tahačů zkrátka baví a ve světě nemají 
obdoby,“ shrnul na závěr Felipe Giaffone.

Text: Aleš Sirný
Foto: RM Competiçoes, IndyCar a autor

TECHNICKÁ DATA

EVROPA BRAZÍLIE

MAN TGS MAN TGX

Motor MAN D 2676 RT Motor MAN D26

Objem 12, 4 l Objem 12,4 l

Válce 6 Válce 6

Výkon 809 kW při 1900–2500 otáčkách Výkon 897 kW při 3300 otáčkách

Točivý moment 5000 Nm při 1400 otáčkách Točivý moment 3378 Nm při 2200 otáčkách

Převodovka: ZF, Manuální sériová šestnáctistupňová Převodovka ZF, Manuální sériová šestnáctistupňová

Rozměry

Délka 5000 mm Délka 4900 mm

Šířka 2550 mm Šířka 2440 mm

Výška 2500 mm Výška 2320 mm

Hmotnost 5500 kg Hmotnost 4300 kg

Max. rychlost 160 km/h el. omezena Max. rychlost Přes 220 km/h

Evropské trucky můžete vidět na vlastní oči také v České republice. Pravidelně se utkávají na okruhu v Mostě.

http://racinglife.cz/category/obsah-aktualniho-cisla/ 


RUBRIKA

13 | 

Závodní speciál Bentley Continental GT3 vzni-
kl ve  vývojových střediscích firmy Bentley Mo-
tors a  je provozován týmem Bentley Motorsport 

ve spolupráci s M-Sport. Brian Gush, ředitel Bentley Mo-
tosrport již před letošní sezonou zdůraznil, že vůz prošel 
dlouhým intenzivním vývojem a  důkladným testová-
ním. Díky tomu se automobil prakticky ihned po svém 
ostrém nasazení začal prosazovat.
Zatím největšího úspěchu dosáhl vůz Continantal GT3 
týmu M-Sport Bentley ve Velké Británii na okruhu Silver-
stone. Posádka Guy Smith, Andy Meyrick, Steven Kane 
s vozem číslo 7 zde totiž zaznamenala první vítězství 
s tímto novým okruhovým speciálem. Úspěch se jim pak 
podařilo zopakovat i ve Francii na okruhu Paul Ricard. 
Ve dvouhodinových závodech si tedy nováček na okruzích 
vede výborně, ale ve vytrvalostních podnicích, které by 
měly být jeho doménou, zatím do konečného pořadí 
výrazně nepromluvil. Čtyřiadvacetihodinový závod v Bel-

gickém Spa, pořádaný v rámci Blancpain Endurance Series, 
přinesl týmu M-Sport Bentley třináctou příčku. Je však 
pravdou, že umístění zásadním způsobem ovlivnily nej-
prve potíže s přehřívajícími se předními pneumatikami 
a pak problémy s brzdami v pětačtyřicátém kole. Za těmi 
stál úlomek po jedné z nehod na trati, který způsobil 
poškození brzdového vedení na pravém předním kole. 
Problém byl sice odstraněn, ale vůz číslo 7 se mezi tím 
propadl z šestnáctého místa na padesáté. S přihlédnutím 
k tomuto faktu určitě není konečné 13. místo špatným 
výsledkem.

Technika pod lupou
Závodní speciál sice vychází ze sériového vozu, ale jak 
tomu už bývá, zaujme řadou odlišností. Nic na tom nemění 
ani fakt, že pod jeho kapotou zůstala původní pohonná 
jednotka 4.0 V8 TwinTurbo. I motor totiž prodělal určité 
změny.

Bentley Continental GT3:  
nejostřejší z rodu

Závodní vůz Bentley Continental GT3 vznikl na základě sériového modelu Continental GT V8 kupé. Velkou 
pozornost si tento britský aristokrat vysloužil už při svém odhalení a nyní ji na sebe poutá výsledky na zá-
vodních tratích.
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V první řadě byl posunut více dozadu, aby bylo dosaženo 
lepšího rozložení hmotnosti. Nyní je tedy rozložena v po-
měru 52:48 mezi přední a zadní nápravou. Některé údaje 
tým zcela přesně neuvádí, takže se musíme spokojit s úda-
jem o výkonu cca 600 koní. Samozřejmostí je závodní 

řídicí jednotka čtyřlitrového dvakrát přeplňovaného mo-
toru. Elektrickou energii mu dodává lehký závodní aku-
mulátor na místo klasické těžké autobaterie. Řidiči vypo-
máhá protiblokovací systém brzd ABS se závodní 
specifikací a kontrola trakce. Výkonný osmiválec spolu-

Velké karbonové křídlo je skutečně nepřehlédnutelným prvkem zajišťujícím přítlak zadní nápravě

Dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec byl posunut dozadu, aby se dosáhlo lepšího rozložení hmotnosti
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pracuje se šestistupňovou sekvenční převodovkou Xtrac 
ovládanou pádly pod volantem. O pohon zadních kol se 

stará karbonová kardanová hřídel, samozřejmostí je di-
ferenciál s omezenou svorností.
Automobil pak krotí brzdy vybavené ocelovými ventilo-
vanými brzdovými kotouči na všech kolech, vpředu jsou 
osazené šestipístkovými třemny, vzadu byly použity 
čtyřpístkové. Kola používají osmnáctipalcové ráfky OZ 
Racing a pneumatiky o rozměru 310/710 R18.
Samozřejmostí je bezpečnostní výbava s homologací FIA 
a pneumatický zvedací systém. Základními aerodynamic-
kými prvky jsou karbonový přední splitter, zadní křídlo 
a panely karosérie, nechybějí aerodynamicky optimalizo-
vané nárazníky, kapota, prahy a  blatníky. Hmotnost  
automobilu je pod 1300 kilogramů.

Britský vůz má samozřejmě sedadlo řidiče na pravé straně

Volant nabízí řadu funkcí a možností upravovat nastavení vozu

Vytrvalostní závody se rozhodují jak na trati, tak v boxech 
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Okruhový speciál má samozřejmě instalovaný pneumatický zvedací systém
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Posádky a závodní plány
Všechna snaha týmu M-Sport Bentley směřuje ke slav-
nému vytrvalostnímu závodu 24 hodin Nürburgringu 
v roce 2015. Letos se ale vozy Bentley Continental GT3 
soustředí především na Blancpain Endurance Series a Blan-
cpain Sprint Series. Ukázat se mají i některých jiných vy-
braných podnicích.
Automobil se startovním číslem 7 je řízen britskou po-
sádkou Guy Smith, Andy Meyrick a Steven Kane. Vůz číslo 
8 je pilotován sestavou jezdců několika národností. Patří 
mezi ně bývalý belgický závodník formule 1 Jérôme D‘Am-
brosio, Brit Duncan Tappy a Francouz Antoin Leclerc. Všech 
šest řidičů podle týmu prokázalo správnou kombinaci 
zkušeností, týmové spolupráce a rychlosti pro návrat 
značky Bentley na okruhy.
Snaží se tak navázat na poslední sportovní úspěch značky, 
kterým bylo vítězství na věhlasném vytrvalostním závodu 
24 hodin Le Mans v roce 2003, kdy posádka ve složení 
Capello, Kristensen, Smith přivezla do cíle na prvním místě 
Bentley Speed 8 GT. Dosavadní výsledky mluví spíše 
ve prospěch vozu číslo 7, jenž dosahuje lepších umístění 
a ukazuje potenciál závodního speciálu i celého týmu 
M-Sport Bentley.

Text: Petr Lichtenberg a Pavel Pacovský
Foto: Bentley

Bentely Continantal GT3 letos můžete vidět především v sérii Blancpain

Technická data Bentley Continental GT3

Pohonná jendotka: 4.0 V8 twin-turbo V8

Výkon motoru: přibližně 600 koní

Olejový systém: suchá skříň

Převodovka: šestistupňová sekvenční Xtrac 
s řazením pádly pod volantem

Pohon: zadních kol, karbonový kardanový 
hřídel a diferenciál s omezeným 

prokluzem

Nápravy: dvojité lichoběžníkové zavěšení 
vpředu i vzadu, nastavitelné závodní 

tlumiče

Řízení: s hydraulickým posilovačem

Elektronika: lehká závodní baterie, ABS závodní 
specifikace a kontrola trakce

Brzdy: ocelové ventilované kotoučové brzdy 
vpředu i vzadu, šestipístkové brzdové 
třmeny vpředu a čtyřpístkové vzadu

Disky a pneumatiky: 18" OZ Racing, pneu 310/710 R18

Délka: 4950 mm

Šířka: 2030 mm

Výška: 1350 mm

Hmotnost: méně než 1300 kg

Rozložení hmotnosti: 52:48
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Prototyp LMP3:  
cenově dostupnější závodění

Nová kategorie s doslovným názvem Le Mans Pro-
totype 3 je dalším pokusem francouzského auto-
klubu Automobile Club de l’Ouest (ACO) usnad-

nit závodníkům vstup do kategorie prototypů ve světě 
vytrvalostních závodů. Již šest let starý projekt unifiko-
vaných strojů ORECA FLM09 v Evropě pozvolna odezněl 
a  kategorii Prototype Challenge (PC) lze najít pouze 
v USA. Nutno podotknout, že letos možná naposled.
LMP3 je v podstatě náhradníkem zanikající kategorie PC, 
což vybízí k otázce, v čem jsou ACO a Mezinárodní auto-
mobilová federace (FIA) přesvědčeni o úspěchu LMP3. 
Odpověď zní překvapivě banálně: nízké provozní náklady. 
Nová kategorie se stane základním stavebním kamenem 
pyramidy vytrvalostních závodů prototypů a bude tím 
prvním stupínkem na cestě do kokpitu rychlejších pro-
totypů LMP2 a LMP1.
„Naším cílem je usnadnit jezdcům, týmům a konstrukté-
rům vstup do vytrvalostních závodů,“ poznamenal na tis-
kové konferenci Pierre Fillon, prezident ACO. Společně 

s Vincentem Beaumesnilem, sportovním manažerem 
ACO, a Gérardem Neveuem, generálním manažerem 
šampionátu European Le Mans Series neustále zdůraz-
ňoval nízké provozní náklady LMP3, bezpečnost a výdrž 
techniky.
„Očekáváme, že roční rozpočet v ELMS s prototypem 
LMP3 bude jen o dvacet procent vyšší než s prototypy 
kategorie CN (pozn. redakce: Norma M20 FC, Radical SR1, 
Tatuus PY012 apod.). Všechno jsme plánovali do nejmen-
ších detailů, proto jsme různá omezení pro jezdce a týmy 
srazili na minimum,“ vysvětlil Beaumesnil.
O snaze dosáhnout maximálních úspor dokládá i fakt, 
že tankování v průběhu závodu dostanou na starost či-
novníci European Le Mans Series a týmovým mechanikům 
připadne jen výměna pneumatik. Čili během zastávek 
v boxech bude potřeba jen čtyř mechaniků a zástupci 
ACO se dušují, že závodní týmy si za celý víkend vystačí 
jen s šesti až devíti lidmi namísto dvaceti zaměstnanců 
okolo prototypu LMP2.

V druhé polovině července byl na rakouském závodním okruhu Red Bull Ring představen projekt prototypu 
LMP3, jenž má tvořit první úroveň v postupovém žebříčku do LMP1. Hlavní předností nového stroje pro se-
riály European Le Mans Series a Asian Le Mans Series jsou nízké provozní náklady.
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Technické parametry LMP3
Technická pravidla LMP3 budou zmrazená minimálně 
po dobu tří let a použitelnost stávající techniky je stano-
vena alespoň na šest let. Konstrukčně se bude jednat 
o prototyp s uzavřeným kokpitem. Zatímco nosná karo-
série musí být vyrobena z uhlíkových vláken, kokpit vyztuží 
kovový trubkový rám. Užití materiálu na podvozek je li-
bovolné. O povolení k výrobě prototypu může požádat 
jakýkoliv konstruktér, zájem již projevily společnosti 
Onroak Automotive, SORA/Sébastien Loeb Racing, Tatuus, 
Riley-Scott, Norma a Juno.
Na závodní dráze by diváci měli rozpoznat LMP3 od LMP2, 
neboť rozměrově bude o pár centimetrů menší. Jinak se 
ale tvarově příliš neliší, nechybí obligátní stabilizační 
„žraločí ploutev“ před zadním přítlačným křídlem, prů-
duchy v karosérii nad koly, dřevěná kluzná deska na spodní 
straně podvozku apod. Rychlostně má LMP3 stát na po-
mezí prototypů a vozů Grand Turismo. Zástupci ACO se 
domnívají, že nové LMP3 bude na tradičních okruzích 
o dvě vteřiny rychlejší než GTE.
Předpokládaná váha LMP3 je něco mezi 870 až 900 kg, 
což není zrovna málo. Na druhou stranu ACO zdůrazňuje, 
že s nižší hmotností by bylo zapotřebí ušlechtilejších 

materiálů a tím by stoupla cena vozu.
Z důvodu váhové kompenzace bude téměř tunový pro-
totyp pohánět motor V8 o výkonu 420 koní, u kterého 
musí výrobce garantovat funkčnost na vzdálenost 10 000 
kilometrů, bez nutnosti průběžné údržby. To znamená, 
že s jedním motorem si tým vystačí na celou sezonu a ještě 
mu zůstane spousta testovacích kilometrů. Značku motoru 
si Fillon nechal pro sebe, nicméně nevyvrátil, ani nepo-
tvrdil, že se bude jednat Chevrolet V8 s objemem 6,2 litru, 
který najdeme v prototypech ORECA FLM09. K pohonné 
jednotce bude dodáván i elektronický systém řízení mo-
torů značky Magneti Marelli a šestistupňová sekvenční 
převodovka. Celý balík bude exkluzivně prodáván fran-
couzskou firmou ORECA, která mimo jiné na všech okru-
zích nabídne technickou podporu.
O výrobu a dodávku dalších nezbytných součástí proto-
typu, jako jsou brzdy, palivové nádrže, kola, bezpečnostní 
prvky, se postarají ostatní konstruktéři. Co se týče pneu-
matik, měly by být podobné jako u vozů v seriálu Porsche 
Cup. Volba dodavatele pneumatik pak spadá na činovníky 
ELMS a Asian LMS.
Cena za prototyp LMP3, připraveného vyjet na dráhu, 
nesmí přesáhnout 195 000 €, přičemž asi 135 000 €  

Projekt prototypu LMP3 byl představen během závodního víkendu European Le Mans Series na okruhu Red Bull Ring
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připadne na šasi a 60 000 € na motor. 
Provozní náklady v  pětidílném šampionátu ELMS  
se podle odhadů ACO budou pohybovat mezi 350 000 
až 400 000 €, tudíž při trojčlenné posádce připadne 
na jednoho jezdce asi 120 000 € za sezonu. Pokud bu-
deme dělit dál, jezdec zaplatí za jeden závod 24 000 €, 
v přepočtu necelých 660 000 korun.

Na startu již příští sezonu
Prvních testovacích kilometrů vozu LMP3 bychom se měli 
dočkat na začátku roku 2015. V této chvíli se s těmito auty 
počítá v šampionátech European Le Mans Series a Asian 
Le Mans Series. ACO je všem otevřená možnosti založit 
v případě dostatečného zájmu samostatný seriál, nicméně 
k tomu nedojde dříve jak v roce 2016. LMP3 má v součas-
nosti brány do FIA WEC a 24 hodin Le Mans zavřené, avšak 
Pierre Fillon podotkl, že existuje snaha dostat LMP3 alespoň 
na kolektivní testy v Le Mans.
Kategorizace závodníků ještě neproběhla, leč se počítá 

s modelem, který bude v LMP3 upřednostňovat novou 
generaci mladých pilotů a zároveň gentlemanské zá-
vodníky.
A jaký je o LMP3 zájem? Představení projektu vyvolalo 
všeobecné pozitivní reakce. Závodní stáje zatím vyčkávají 
a bedlivě sledují situaci. Zdá se, že akvizice těchto strojů 
a příprava na sezonu zabere jen málo času, tudíž předpo-
kládejme, že  kolotoč nákupů prototypů se rozběhne  
až v prvním čtvrtletí roku 2015.

Text: Aleš Sirný
Foto: ELMS, ACO a Aleš Sirný

Technické údaje

Šířka: 1900 mm

Délka (včetně zadního křídla): 4500 mm

Výška (mimo sacího koše motoru): 985 mm 

Stabilizační křídlo (žraločí ploutev): 960 mm

Suchá váha: 870 až 900 kg (bude upřesněno)

Kapacita nádrže: 80 litrů

Nosná karosérie: uhlíková vlákna

Šasi: povolen kompozitní materiál, difusor libovolného materiálu

Motor: V8 (značka bude oznámena)

Výkon motoru: 420 koní

Převodovka: sekvenční, řazení pod volantem

Prototyp LMP3 bude o pár centimetrů menší než kolegové 
z kategorie LMP2 a pohánět jej má osmiválec o výkonu 420 koní
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ARPRO je univerzální materiál, který má několik 
v motorsportu ceněných vlastností. Řeč je o ve-
lice nízké hmotnosti, pevnosti, schopnosti ab-

sorbovat energii a po stlačení se vrátit prakticky do pů-
vodního tvaru. To je vlastnost, kterou ARPRO překonává 
konkurenční materiály podobného typu (EPS – expan-
dovaný polystyren). Výrobky z materiálu ARPRO mohou 
mít různou tuhost a  barevnost. Na  pohled mohou mít 
strukturu jako polystyren, nebo naopak působit téměř 
jednolitě. Vše záleží na hustotě a lisování. Díky tomu lze 
ARPRO přizpůsobit pro nejrůznější použití a tak se obje-
vuje třeba jako vnitřní výplň cyklistických přileb. V ho-
mologovaných přilbách pro motorsport jej zatím nena-
jdeme, ale co není dnes, zítra může být.
V motorsportu totiž už ARPRO má své místo. Ve WRC se 

ARPRO objevilo už v roce 2008, nejprve v týmu Subaru. 
Kromě toho, že výborně poslouží jako obklad bezpeč-
nostního rámu v místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu 
jezdce s klecí, slouží také jako absorbér energie systému 
ASIS (Advanced Side Impact System). Součástí tohoto 
ochranného systému jsou totiž i výplně dveří, schopné 
pohlcovat energii při nárazu u vozidel kategorie WRC. Zde 
je právě prostor pro ARPRO. „ARPRO je vynikající materiál 
pro absorbci energie, který odolá více nárazům bez po-
škození,“ vysvětluje Paul Compton, prezident a generální 
ředitel společnosti JSP, která tento materiál vyrábí. „Jeho 
nízká hmotnost a mimořádně vysoký poměr pevnosti 
k hmotnosti z něj činí ideální volbu pro všechny ochranné 
protinárazové komponenty v automobilech.“
Právě pro tyto vlastnosti se ARPRO dostalo i do zámořské 

Materiál ARPRO není každému známý. Přitom se s ním můžeme setkat například v některých přilbách nebo 
v podobě různých ochranných obalů či v sériově vyráběných automobilech, kde kromě absorbce případného 
nárazu má i zvukově izolační funkci. Objevuje se také v motorsportu.

ARPRO: materiál absorbující náraz  
nachází místo i v motorsportu
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série IndyCar a své místo tento materiál dostal za hlavou 
jezdce a také po stranách. Tedy tam, kde je třeba absor-
bovat energii v případě nárazu. Ukázalo se totiž, že proti 
EPS zvýší bezpečnost téměř o 40%. To je dáno schopností 
absorbovat energii, stlačovat se a hlavu jezdce tak zbrzdit. 
Již v roce 2010 se tak ARPRO stalo možným dovybavením 
konstrukce Dallara.

Proti materiálu EPS má ARPRO velkou výhodu v několi-
kanásobném vstřebávání, tedy v tom, že se po nárazu 
vrací téměř do původního tvaru a může stále fungovat 
při opětovném nárazu. „Náš materiál dokáže odolat ně-
kolikanásobnému nárazu a zároveň udržet výbornou 
energetickou absorpci po dynamickém tlaku,“ vysvětluje 
Paul Compton. „Toto je výhoda pro vícenásobné nárazy. 

Testování materiálu ARPRO před nasazením v IndyCar. Píst zatlačující přilbu do ARPRO simuloval náraz hlavy jezdce při nehodě v závodu

ARPRO lze použít i jako ochranný obal třeba pro akumulátor
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Pokud ke kolizi dojde na začátku soutěžního víkendu, tým 
je schopen pokračovat bez nutnosti výměny dílu po celý 
zbytek víkendu.“ Jen dodejme, že velkou výhodou se 
schopnost opakovaně absorbovat náraz stává v situacích, 
kdy hlava, respektivě přilba jezdce naráží do opěry opa-
kovaně. Ani takové situace nelze v motorsportu vyloučit 
a často se dějí. Třeba když monopost po střetu se soupe-
řem ještě vlétne do bariéry.
Komponent ARPRO určený pro použití v IndyCar obsahuje 
kevlarovou slupku, která je důležitá při ochraně vlastní 
pěny před průnikem přilby nebo systému HANS (ochrana 
hlavy a krku). Díky tomu odolává ARPRO poškození i když 
při nárazu monopostu dochází k obrovskému přetížení 

a to se pak přenáší právě na ARPRO.
Série IndyCar je zatím posledním motoristickým šampi-
onátem, který uznal zlepšení bezpečnosti pilotů použitím 
materiálu ARPRO. Ve spolupráci s výrobci komponentů 
jakým je Createc je použití materiálu ARPRO v náraznících, 
sedadlech a ve výplních ochrany před nárazem schváleno 
v soutěžích WRC, NASCAR a NHRA (závody dragsterů). 
Lehký, tepelně odolný a zcela recyklovatelný materiál, 
který může být zpracováván a tvarován, nabízí řešení, 
které lze velice jednoduše zakomponovat do stávajících 
závodních aut.

Text: Milan Jirouš
Foto: ARPRO a Newspress

Inzerce

jdi na
OBSAH

Výlisek z materiálu ARPRO jako výplň nárazníku
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Vyhrajte Peugeot RCZ-R na týden 

s plnou nádrží zdarma!

Uzávěrka soutěže je 7. 9. 2014 a vůz bude  
výherci k dispozici od 9. 9. do 15. 9. 2014

Co musíte udělat?
Zaregistrovat se na www.racinglife.cz k odběru magazínu Racing Life zdarma, následující číslo už dostanete 
do  své e-mailové schránky, takže vám v  žádném případě neuteče. Pak už stačí ze stejné  
e-mailové adresy, jakou jste použili při registraci, poslat odpovědi na tři jednoduché otázky: 

1) Co se vám na magazínu Racing Life líbí?
2) Co bychom měli změnit, případně co by tu být nemělo?
3) Co vám v magazínu chybí (článek, rubrika apod.)

Odpovědi posílejte na e-mail: 
soutez@racinglife.cz
Výhercem bude čtenář, jehož 
odpověď na třetí otázku nás nej-
více zaujme. O své výhře se dozví 
e-mailem a následně s ním bude 
dohodnuto převzetí vozu. 
Jméno výherce a  fotografie 
z převzetí výhry budou také uve-
řejněny v magazínu Racing Life.

!!! S O U T Ě Ž !!!
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Během jednačtyřicátého ročníku Rally Bohemia 
jsme navštívili noční servis u soukromého týmu 
Sýkora Racing, který už tradičně startuje v bar-

vách pivovaru Svijany. Jeho posádka ve  složení Jan 
Sýkora - Martina Škardová patří v  posledních letech 
mezi nejúspěšnější a nejpopulárnější smíšené dvojice 
na českých tratích. Debutovaly už v roce 2005 s Favo-
ritem a dvě následující sezóny patřili se svou Škodou 
Felicia ke špičce hodně exponované třídy A5.
V následujících letech spolu usedali do Mitsubishi 
Lancer EVO sedmé až deváté generace a krátce se 
svezli i se Škodou Fabia S2000. Od poloviny loňského 
roku využívají potenciálu závodního Fordu Fiesta R5, 
vycházejícího ze sériové Fiesty ST. Jak už tomu ale 
u vozidel třídy R5 je, proti sériovému automobilu se 
v řadě ohledů liší.

Levněji než s WRC
Podle Sýkory je „er-pětka“ ve srovnání se starší sku-
pinou S2000 levnější a hlavně méně nákladná na pro-
voz. Ve srovnání se špičkovými speciály WRC či RRC 
by měla být podle slov výrobce dostupná i provozo-
vatelná téměř za  polovinu (pořizovací cena činí 
160 000 liber, tedy lehce přes 5 500 000 Kč).
Nižších provozních nákladů ve srovnání s vozy WRC, 
RRC ale i S2000 bylo dosaženo především prodlou-
žením servisních intervalů, což je dáno použitím 
komponent s  delší životností, běžně dostupných 
od  externích dodavatelů. Právě z  tohoto důvodu 
skupina R5 jakožto nástupce vozů třídy S2000 vznikla. 
Stále špičková technika je tak dostupnější soukromní-
kům a menším týmům. To ostatně potvrzuje i dlou-
holetý partner Fordu, úpravce M-Sport z britského 

Pod kabátem Fiesty R5

Ford Fiesta R5 je velice rozšířenou zbraní soutěžních jezdců. Objevuje se i na rychlostních zkouškách domá-
cího mistráku. Využili jsme příležitosti a prozkoumali, co se ukrývá nejen pod kapotu vozu.
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Dovenby, který za vznikem speciálu Fiesta R5 stojí.
Pravidla pro skupinu R5 jasně říkají, co a jak moc je možné 
upravovat oproti sériovému vozu, z něhož „er-pětka“ 
vychází. V tomto případě se jedná o Ford Fiesta ST. Před-
pis ale současně stanovuje různá omezení, zakázána je 
třeba změna v uložení motoru kvůli snížení těžiště, na-
řízeno je zavěšení typu McPherson atd.
Z přeplňovaného čtyřválcového agregátu 1.6 EcoBoost 
dostali v M-Sportu přes 32 milimetrový restriktor výkon 
zhruba 290 koní a točivý moment 400 Nm. Samozřej-
mostí je tu ALS (Anti-Lag System), který řídí přeplňování 
a minimalizuje prodlevu turbodmychadla. Karosérie byla 
upravena tak aby do ní bylo možné zapracovat transmise 
pro pohon všech kol. Točivý moment putuje na všechna 
čtyři kola skrze pětistupňovou sekvenční převodovku 
Sadev, od stejného výrobce pochází i přední a zadní 
mechanický samosvorný diferenciál. Kvůli kratšímu zpře-
vodování dosáhne Fiesta R5 maximální rychlosti 
183 km/h, jak rychle se na tuto metu dostane, ale výrobce 
nezmiňuje. Modifikací prošlo uložení tlumičů, které mu-
sejí být podle nastavených pravidel skupiny R5 vzájemně 
zaměnitelné. Čtveřice nastavitelných třícestných tlumičů 
je z nabídky společnosti Reiger, samozřejmě nechybí 
stabilizátory s možností volby tuhosti. Na všech kolech 

jsou instalované čtyřpístkové brzdy AP Racing s venti-
lovanými kotouči. Na asfalt jsou určené kotouče o roz-
měru 355 x 32 mm, na šotolinové tratě pak menší a užší 
o rozměru 300 x 28 mm. Ráfky mají rozměr 8 x 18“ pří-
padně 7 x 15“ pro neasfaltové tratě.

Výbava vozu
Uvnitř dvoumístného interiéru je samozřejmě mohutný 
ochranný rám z trubkových profilů, vyrobený speciálně 

Pohled do interiéru vozu, na kterém se zrovna pracovalo v servisní zóně Rally Bohemia

Většinu ovladačů sdružuje centrální panel s membránovými tlačítky
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pro specifikaci R5. Výrobce údajně počítal se shodným 
rámem jaký je instalovaný ve verzi WRC, tato varianta se 
však kvůli cenovým limitům později ukázala jako neprů-

chozí. Řidič i navigátor sedí v závodních karbonových 
sedačkách Sparco ADV-SC, komunikaci zajišťuje interkom 
standardu Peltor, v případě posádky Sýkora - Škardová 
s propojením na přilby značky Stilo. Provozní informace 
se zobrazují na velkém multifunkčním displeji umístěném 
v přístrojové kapličce a většina ovladačů je sdružena 
na centrálním panelu s membránovými tlačítky. Nechybí 
hydraulická ruční brzda s odpojováním zadního diferen-
ciálu.
Zvenčí je Fiesta R5 lehce zaměnitelná se svými dražšími 
sourozenci, bodykit i  aerodamický paket je totiž až 
na drobné detaily shodný s provedením WRC. Pohoto-
vostní hmotnost vozu činí 1230 kilogramů, předpis určuje 
jako minimum 1200 kg.
Na Rally Bohemia Sýkora Racing tým nebodoval, po na-
dějném pátečním začátku přišly technické komplikace, 
které tuhle sympatickou dvojici z dalších bojů vyřadily.

Text a foto: Michal Šafránek

Sportovní ambice krotí čtyřpískové brzdy AP Racing s ventilovanými 
plovoucími kotouči

Bodykit i aerodamický paket Fordu Fiesta R5 je až na drobné detaily shodný s provedením WRC
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Na Rally Bohemia a Barum Czech Rally Zlín se před samotným startovním polem v roli předjezdce proháněla 
soutěžácká novinka Škoda Fabia R5. Technika nového vozu však byla pečlivě ukryta v karoserii speciálu 
Fabia S2000. Na novou karoserii vycházející z nedávno představené Fabie třetí generace vůz teprve čeká.

Nová zbraň továrního týmu Škoda Motorsport je stále 
ještě ve vývoji a tak nikoho nepřekvapí, že tým ne-
chce nic konkrétního vyzradit. Automobil prochází 

jízdními testy a Rally Bohemia i Barum Czech Rally Zlín ab-
solvoval v úloze předjezdce, aby bylo možné nasbírat cen-
ná data odpovídající skutečnému soutěžnímu nasazení.
Technický předpis pro skupinu R5 jasně specifikuje motori-
zaci i třeba typ převodovky atd. Dodavatele jednotlivých 
komponent si ale specialisté z vývoje vybírají a Škoda Mo-
torsport v tuto chvíli nechce ještě vyzrazovat žádné detaily. 
Kupříkladu z předpisu je jasné, že bude použita převodovka 
se sekvenčním řazením, zda však půjde třeba o produkt firmy 
Sadev zcela jisté není.
Technika „er-pětky“ je zatím ukryta v útrobách karoserie 

TECHNIKA

Škoda Fabia R5 se testuje  
a brzo dostane nový kabát

Jan Kopecký seděl za volantem testovacího vozu  
na Barum Czech Rally Zlín
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Fabie S2000. Nový kabát, vycházející z nedávno představené 
nové generace modelu Škoda Fabia, soutěžácký speciál ale 
nemine. Nejprve jej však čekají testy, při kterých se tvary 
vozu doladí.
Naopak podle informací ze Škody Motorsport, jsou již zcela 
dokončeny práce na motoru, který vznikl kompletním pře-
pracováním sériové osmnáctistovky. Přeplňovaná šestnácti-
stovka má určitá omezení daná předpisem pro vozy třídy 
R5, a ty musí bezpodmínečně splňovat. Řada dílů (klika, 
ojnice atd.) může být i sériová, ale taková pohonná jednotka 
by vzhledem k extrémním podmínkám, ve kterých pracuje, 
dlouho nevydržela. Samozřejmostí je tedy kovaný motor. 
Kromě technických omezení je tu však i finanční limit, do ně-
hož se cena vozu musí vejít. Ten FIA stanovila na 180 000 €.
Motor je sice hotov, ale během jízdních testů se stále ladí 
převodovka a podvozek. Sleduje se i řada různých údajů. 
Proto je třeba, aby vůz vodili po tratích zkušení jezdci. Na Ra-

lly Bohemia se této funkce ujal Esapekka Lappi se svým 
spolujezdcem, zatímco Jan Kopecký navigovaný Pavlem 
Dreslerem, jedoucí s Fabií S2000, vybojovali vítězství. Na le-
gendární barumce se pak funkce obrátily a testovací Fabii 
R5 proháněl po trati Jan Kopecký, zatímco posádka Esapekka 
Lappi – Janne Ferm usilovala o co nejlepší umístění. Jejich 
snahu ale zastavila havárie.
Jízdní testy Fabie R5 probíhají na různých místech Evropy, aby 
bylo možné nasbírat data v nejrozmanitějších podmínkách 
a auto odpovídajícím způsobem naladit. Zatímco informace 
o průběhu testování pocházejí přímo ze Škody Motorsport, 
informace z jiného zdroje, tedy neoficiální, mluví o nasazení 
nové Škody Fabia R5 v domácím mistráku příští sezonu.

Text: Milan Jirouš
Foto: Škoda Auto

Po tratích Rally Bohemia vodil testovací Fabii R5 Fin Esapekka Lappi

Karoserie nedávno představené Škody Fabia třetí generace je základem pro design vyvíjené Škody Fabia R5
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Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem Škodu Fabia S2000 na Rally Bohemia dovedli až k vítězství

Vozy Škoda Rally Bohemia zcela ovládly, když prvního Kopeckého s Dreslerem na stupních vítězů doplnili další jezdci Fabií S2000  
Umberto Scandola - Guido D’Amore a Sepp Wiegand – Frank Christian
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Nejnovější zbraň z dílen Citroën Racing už úřaduje na našich tratích. Díky Gekon Racing a PSA Finance Česká 
republika lze nový závodní vůz pořídit i pomocí financování. Co ukrývá „er-pětka“ od Citroënu pod kapotou?

Soutěžní vozy Citroën DS3 tříd R1, R3 a R5 lze v Čes-
ké republice pořídit přes společnost Gekon Racing. 
Zatímco s „er-jedničkou“ a „er-trojkou“ se posádky 

mohou zapojit do poháru Citroën Racing Trophy a bojo-
vat o lákavé finanční odměny za umístění, pro vůz třídy 
R5 tato možnost není. To mu však neubírá na atraktivitě, 
zejména když posádka Miroslav Jakeš – Jaroslav Novák 
z Gemini Rally Teamu již ukázala, že jde o velice rychlé 
auto, schopné bojovat o stupínek nejvyšší. Nic na tom 
nemění ani fakt, že  se jim na  našich dvou nejvýznam-
nějších podnicích nedařilo. Rally Bohemia totiž nedojeli, 
když vylétli z tratě a na Barum Czech Rally Zlín je zradil 
posilovač řízení, který má Citroën DS3 R5 hydraulický.
První Citroën DS3 R5 tedy už v českém mistráku úřaduje 
a tak je nejvyšší čas, přiblížit si jeho techniku. Ta samo-
zřejmě vychází z příslušného technického předpisu pro 
„er-pětky“. Všechna čtyři kola tedy roztáčí motor o objemu 
1,6 litru osazený turbodmychadlem. Jedná se o agregát 

1.6 THP, který zde pracuje s maximálním výkonem 280 
koní při 6000 ot/min a nejvyšším točivým momentem 
400 Nm při 2500 ot/min. Pohonná jednotka dosáhne 
maximálně 7500 otáček za minutu. Také motor koncer-

Citroën DS3 R5 na českých tratích

Ventilované plovoucí brzdové kotouče a čtyřpístkové třmeny 
najdeme na všech kolech
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nového sourozence Peugeotu 208 T16 vychází z jednotky 
1.6 THP a není bez zajímavosti, že tyto dva speciály R5 
mají naprosto identický zvuk. Peugeot Sport i Citroën 
Racing ale tvrdí, že vývoj probíhal zcela odděleně.
Kromě šestnáctiventilového motoru se vstřikováním Mag-
neti Marelli je tu samozřejmě pětistupňová sekvenční 
převodovka spolupracující s dvoulamelovou spojkou 
a dva samosvorné diferenciály. Sportovní ambice pak 
krotí brzdy Alcon s ventilovanými plovoucími kotouči 
na všech kolech. Vpředu i vzadu osazené čtyřpístkovými 
třmeny. Pro asfaltovou specifikaci se používají kotouče 
o průměru 355 mm vpředu i vzadu, šotolinová specifikace 
má všechny brzdové kotouče o průměru 300 mm.
Pro asfaltové soutěže se používají osmnáctipalcová kola, 
která obouvají pneumatiky o rozměru 235/40 R18, zatímco 

šotolinová specifikace má patnáctipalcové disky s pneu-
matikami 215/60 R15.
Cena vozu činí 4 860 000 Kč bez DPH, tedy 5 880 600 Kč 
včetně DPH. Jak zde již padlo v úvodu, lze jej pořídit 
na úvěr, stejně jako další rallyové vozy z dílen Citroën 
Racing.

Text a foto: Milan Jirouš

Technická data

Motor přeplňovaný čtyřválcový  
šestnáctiventil EP6 CDT

Objem 1,6 litru

Uložení vpředu napříč

Výkon 280 koní při 6000 ot/min

Nejvyšší točivý moment 400 Nm při 2500 ot/min

Nejvyšší dosažitelné otáčky 7500 ot/min

Vstřikování Magneti Marelli

Převodovka pětistupňová sekvenční

Spojka dvoulamelová

Zavěšení pseudo McPherson

Brzdy (asfalt) čtyřpístkové Alcon s kotouči ø 355 mm

Brzdy (šotolina) čtyřpístkové Alcon s kotouči ø 300 mm

Kola a pneumatiky (asfalt) litá kola 18“ s pneu 235/40 R18

Kola a pneumatiky (šotolina) litá kola 15“ s pneu 215/60 R15

Délka vozu 3948 mm

Šířka vozu 1820 mm

Minimální hmotnost 1200 kg

Než přišla jezdecká chyba na RZ8, byl Miroslav Jakeš s Citroënem DS3 R5 na Rally Bohemia na průběžném pátém místě

První Citroën DS3 R5 v České republice provozuje Gemini Rally Team
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Barumka,  
výkladní skříň českého rallyesportu

Máme za sebou další ročník známé Barum Czech Rally Zlín, která láká nejen domácí, ale i zahraniční posádky. 
Nakonec i letos se jela jako podnik Mistrovství Evropy.

Barum rallye, to je zcela výjimečná atmosféra tvoře-
ná neuvěřitelným množstvím diváků, řadou rych-
lých vozů a  posádek. Ve  Zlíně a  okolí ale neměří 

síly jen posádky na soudobých strojích, je tu totiž i řada 
historických automobilů. Některé z nich se účastní při-
družené Star Rally Historic, která si letos odbyla sedmý 
ročník.
První místo nakonec vybojoval Francouz Paul Chieusse 
s Renaultem 5 Turbo: „Nastavení našeho auta bylo složité, 
neboť tento vůz není stavěn na tak hrbolatý asfalt. Museli 
jsme jet opatrně, abychom předešli větším chybám. Byla 
to opravdu krásná rallye s nádhernou atmosférou a orga-
nizátorům patří velký dík. Příští rok přijedeme zase, aby-
chom se pokusili obhájit vítězství.“ Druhý dojel Lumír 
Vyorálek s Ladou VFTS a třetí příčku získal Ital Albano 
Frassineti s Fordem Escort RS Cosworth.

Nechyběly ale ani další atraktivní vozy. Třeba Lancia 037, 
kterou řídil u nás dobře známý Ital Giuseppe Volta: „Bylo 
to lepší než loni a lidé tady mají velký zájem o rallye a mají 
rádi italská auta. Je mi šedesát sedm let a jezdil jsem ce-
losvětovou rally, ale takové množství diváků nikde nevi-
díte. Proto jsem po závodě fandy odměnil pálením gum.“ 
Velké ovace diváků sklidil tradičně Jozef Béreš jun., před-
vádějící na trati úvodní noční superspeciálky velkou show 
se svým Audi Quattro S1.
Samotná 44. Barum Czech Rally Zlín byla před svým za-
čátkem v médiích prezentována jako bitva domácí Škody 
Motorsport a Fábií S2000 s francouzským týmem Peugeot 
Sport, který v České republice vůbec poprvé předvedl 
nové Peugeoty 208 T16, tedy vozy třídy R5. Úvodní měst-
ská RZ se skutečně stala kořistí Abbringa vodícího Peugeot 
208 T16 před Lappim s Fabií S2000. Třetí příčka pak patřila 

Posádka Pech – Uhel si dojela pro další titul mezinárodního mistra ČR
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další „té-šestnáctce“ s Breenem za volantem a na čtvrtém 
místě byl po první rychlostní zkoušce skvěle jedoucí Kostka 
s Fordem Fiesta R5.
Pořadí prvních třech se nezměnilo do startu čtvrté rych-
lostní zkoušky, pak se francouzský sen rozplynul jak máv-
nutím kouzelného proutku. Kevina Abbringa zradil motor 

jeho Peugeotu 208 T16 a Craig Breen opustil trať, což se 
nakonec pro druhý tovární vůz stalo osudným a i ten 
musel odstoupit. Výlet mimo trať a technické potíže měl 
i třetí Peugeot 208 T16 pilotovaný soukromníkem Magal-
haesem. Jenže ani Škoda Motorsport nebyla bez potíží. 
Svou „es-dvoutisícovku“ totiž poškodil do té doby výborně 

OHLÉDNUTÍ

Sepp Wiegand se Škodou Fabia S2000 jen těsně vybojoval druhé místo

Kostka předváděl atraktivní a opravdu rychlou jízdu, která mu vynesla 
konečné třetí místo

Peugeoty 208 T16 na barumce zcela pohořely
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jedoucí Esapekka Lappi a soutěž pro něj skončila.
Do čela se tak rázem dostal Roman Kresta se Škodou 
Fabia S2000 a druhý už číhal Václav Pech se svým Mini 
Cooperem S2000 1.6 T. Třetí příčku v tento okamžik držel 
Tomáš Kostka stále moc hezky vodící Fiestu R5.
Jenže Krestu zastavily prasklé výfukové svody. Pokračovat 
za této situace by vedlo k požáru v motorovém prostoru 
a tak se v čele usadil Václav Pech navigovaný jako vždy 
Petrem Uhlem. Jejich Mini pak už v průběžném pořadí 
ukazovalo všem záda až do konce soutěže. Na stupních 
vítězů tuto dvojici doplnila po urputném boji posádka 
tovární Fabie S2000 Sepp Wiegand – Frank Christian, která 
porazila třetího Kostku s Houštěm na Fiestě R5 o pouhých 

0,2 sekundy. Posádce Pech – Uhel navíc barumka přinesla 
zisk dalšího, již sedmého domácího titulu.
44. Barum Czech Rally Zlín byla opravdu atraktivní bitvou 
až do samého konce. Provázená velkými zvraty a změnami 
na předních místech, které soutěž výrazně okořenily. 
Po sportovní i pořadatelské stránce podařená rallye opět 
ukázala, že je tím nejlepším, co může fanoušek na domácí 
půdě najít. Tradičně náročné tratě a průběh soutěže pak 
vysvětluje, proč je i třeba jen pouhá účast a dokončení 
této rallye mezi posádkami tak ceněno.

Text: Milan Jirouš
Foto: autor a Škoda Auto

OHLÉDNUTÍ

Na startu se objevil také Opel Adam R2 a bylo vidt, že je to opravdu 
rychlé auto

Brzdy pro Opel Adam R2 dodává AP Racing

Estonec Ott Tänak s Fiestou R5 do bojů na předních místech vůbec nezasáhl a nakonec obsadil sedmé místo
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Logo Racing Life  
na rychlostních zkouškách Barum rallye

Racing Life se spolu s e-shopem Kvalitní díly.cz rozhodl podpořit posádku Radim Koutek – Veronika Havelková 
s Hondou Civic VTi na Barum Czech Rally Zlín. Posádka, pro kterou je rallye srdeční záležitostí, si užívala 
výjimečné atmosféry a na trati trápila soupeře, jak to jen šlo. Snažení ale vystavilo stop ulomené kolo v RZ6 
Slušovice. I taková je rallye. Redakce Racing Life tímto děkuje Radimovi a Veronice za jejich výkon a drží palce 
do dalších soutěží!

PODPORUJEME
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Komu koluje v žilách vysokooktanové palivo a ně-
kdy se mu poštěstí usednout za volant závodního 
vozu, zpravidla motoristickému sportu propadne. 

Ani v mém případě to nebylo jiné. Nejprve přišla v roce 
2005 licence pro pohár rallye a  první závodní krůčky 
ve  Fordu Fiesta. O  rok později to už byla mezinárodní 
okruhová licence a účast na okruzích v Maserati Trofeo. 
Přišlo i první pozvání na test ve Francii, kde jsem okusil 
jistotu čtyř poháněných kol za volantem Peugeotu 207 
S2000. Následovala další zajímavá auta jako Citroën C2-
R2, speciály pro Rallye Dakar nebo třeba Renault Clio 
a  účast v  domácím mistráku a  zónovém mistrovství 
Střední Evropy. Když přišlo pozvání na  test Peugeotu 
208 R2, nějakou tu zkušenost jsem už měl, což mi dalo 
možnost francouzský rallyový vůz porovnat s  jinými. 
Natěšený jsem tedy vyrazil na test konaný v kopcovité 
krajině v místech, kde se jezdí francouzská Rallye Du Var.

Co říkají tabulky
Peugeot 208 R2 je samozřejmě postaven podle přísluš-
ného předpisu pro skupinu R2. Pod kapotou je tedy 
ukrytý šestnáctiventilový motor o objemu 1,6 litru, 
roztáčející kola přední nápravy. Konkrétně jde o po-
honnou jednotku EP6C s řetězovými rozvody a varia-
bilním řízením sacích a výfukových ventilů. Agregát 
dostal specifické písty, ojnice a vačkové hřídele, elek-
troniku dodalo Magneti Marelli. Výkon motoru činí 185 
koní při 7800 ot/min a spolupracuje s pětistupňovou 
sekvenční převodovkou Sadev. Ta se ovládá voličem 
u volantu.
Dobrou zpětnou vazbu má na svědomí hydraulický 
posilovač řízení, ale i podvozek osazený stavitelnými 
tlumiči Öhlins. Brzdy jsou kotoučové, vpředu s plovou-
cími kotouči. Samozřejmost pak představuje kovoke-
ramická spojka a nastavitelný samosvorný diferenciál.

Možnost otestovat závodní vůz na vlastní kůži se rozhodně neodmítá a pozvání od Peugeot Sportu tak ne-
mohlo zůstat nevyužité. Testovací RZ v místě konání francouzské Rallye Du Var, zaručovala ideální podmínky.

Za volantem Peugeotu 208 R2

TEST
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Excelentní podvozek
Test vozu jsem absolvoval takříkajíc na oči, tedy bez čtení 
rozpisu, což mne zejména při prvním průjezdu neznámé 
tratě hodně limitovalo. Spolujezdec zde byl jen pro případ 
nečekaných potíží. Přesto už první úsek ukázal největší 
přednost Peugeotu 208 R2.
Motor a sekvenční převodovka Sadev to je dobře sladěná 
kapela, která rozhodně naplnila očekávání. Skutečné 
mistrovské dílo ale představuje podvozek. I při tvrdých 

brzdách před zatáčkou a to z vysoké rychlosti, se auto 
chová neuvěřitelně klidně a jistě. Žádné vlnění nebo od-
skakování, jaké předvádí třeba Citroën C2-R2, kterého 
poskládat do zatáčky je kolikrát jako krotit hada. Jen per-
fektní držení stopy. To samozřejmě umožňuje jezdci jít 
na brzdy později a šetřit tak cenný čas.
Výjezdy ze zatáček jsou dostatečně svižné, řazení funguje 
precizně a celkovou ovladatelnost mohu jen pochválit. 
Brzdy pracují výborně, i když působí celkem skromně. 

TEST

Za volantem Peugeotu 208 R2 jsem se velice rychle cítil jako doma

Multifunkční displej zobrazuje všechny potřebné údaje, diody nahoře pak otáčky motoru a nutnost přeřazení

Sekvenční řazení je řešeno v souladu s předpisem pákou u volantu. 
Řazení pádly pod volantem atd. předpis pro skupinu R2 nedovoluje.
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Nakonec jsem se o tom sám přesvědčil, když jsem poně-
kud zaspal a auto do zatáčky pak rovnal s určitými obtí-
žemi. Zde ale opět zaúřadoval špičkový podvozek a mou 
chybu v podstatě napravil.
Peugeot 208 R2 tak představuje sportovní náčiní vhodné 

jak pro méně zkušené, tak už vyježděnější jezdce. Není to 
žádná „skoro sériovka“ jako jsou vozidla třídy R1. Jde už 
o vůz disponující skutečně závodní technikou, i když řadu 
komponent přísně limituje předpis FIA. V podstatě tak 
vzniklo auto umožňující dobré závodění za solidní cenu. 
Test Peugeotu 208 R2 mne zkrátka přesvědčil, že jde 
o opravdu povedené, nebojím se říct výborné závodní 
auto.

Cena vozu
Peugeot 208 R2 lze pořídit už sestavený přímo z Peugeot 
Sportu, nebo jako stavebnici. K té je třeba ještě jakákoli 
civilní „dvěstěosmička“, z níž se použije karoserie a některé 
díly. Tento základní přestavbový kit přijde na 37 500 € bez 
DPH. Obsahuje vše potřebné včetně samotného motoru 
a dokumentace k registraci. Při objednání je ještě třeba 
zvolit, zda chcete sadu pro asfaltové soutěže, nebo šoto-
linu. Když se rozhodnete pro už postavený automobil, 
připravte si 57 500 € bez DPH. Dokoupit lze i set pro pře-
stavbu asfaltové verze na šotolinu nebo naopak, a to 
za 6900 € bez DPH.

Text: Milan Jirouš
Foto: Peugeot Sport

TEST

Pohled na přední brzdový kotouč a tlumič s vyrovnávací nádobkou

Test vozu probíhal ve Francii, kde byla nachystána poměrně náročná 
úzká trať s velkým převýšením

V případě potřeby je možné vézt až dvě rezervní pneumatiky

Naprostá spokojenost po testu, tohle auto si mne hned získalo
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Motor o objemu 1,6 litru produkuje výkon 185 koní

Technické údaje

Motor šestnáctiventilový čtyřválec EP6C

Objem 1598 cm3

Max. výkon 185 k při 7800 ot/min

Max. točivý moment 19 m/daN při 6300 ot/min

Vrtání/zdvih 77 x 85,8 mm

Elektronika Magneti Marelli

Pohon předních kol

Převodovka sekvenční pětistupňová Sadev

Spojka jednokotoučová kovokeramická

Diferenciál samosvorný s předem nastavitelnou 
svorností

Zavěšení vpředu pseudo McPherson, specifická 
trojúhelníková ramena s čepy, 
vzájemně vyměnitelné torzní 

stabilizátory s kluznými ložisky  
(3 stupně tuhosti na výběr), specifická 

vzpěra z hliníkové slitiny (seřízení 
odklonu na straně čepu), hydraulicky 

stavitelné tlumiče Öhlins

Zavěšení vzadu zesílený nosník ve tvaru H upravený 
pro vyměnitelný torzní stabilizátor  

(3 stupně tuhosti na výběr),  
hydraulicky stavitelné tlumiče Öhlins

Technické údaje

Ráfky pro asfalt 6,5 x 16“

Pneumatiky pro asfalt Michelin 17/60-16

Ráfky pro šotolinu 6 x 15“

Pneumatiky  
pro šotolinu

Michelin 16/64-15

Brzdy vpředu Alcon se čtyřpístkovým třmenem, 
plovoucí ventilované kotouče  

pro asfalt o průměru 310 x 30 mm,  
pro šotolinu o průměru 285 x 26 mm

Brzdy vzadu Alcon s dvoupístkovým třmenem,  
plné kotouče o průměru 290 x 8 mm

Ruční brzda hydraulicky ovládaná

Délka vozu 3962 mm

Šířka vozu 1739 mm

Rozvor náprav 2538 mm

Rozchod kol vpředu 1475 mm

Rozchod kol vzadu 1470 mm

Minimální hmotnost  
dle FIA

1030 kg bez zatížení,  
1180 kg s posádkou

Rozložení hmotnosti 
vpředu/vzadu

64:36
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Jak hodnotíte Peugeot 208 R2 jakožto jezdec, 
který vyzkoušel řadu předokolek včetně různých 
„er-dvojek“?
Peugeot 208 R2 je relativně hrozně jednoduchý na řízení 
oproti ostatním „er-dvojkám“ nebo i „er-trojkám“. Vůbec 
nestraší a podvozek je úplně geniální. To auto nijak neohromí 
výkonem, že by vás to tahalo za ruce, vyniká průběhem 
točivého momentu, když jde docela pěkně odspoda - na to 
že je to atmosférický motor. V podstatě každý kdo do toho 
sedne, i třeba člověk, který často nezávodí, s tím dobře po-
jede. Myslím, že je i nastavené tak, aby i lidé nemající dost 
zkušeností, s ním byli schopní jet. Takže určitě obrovské plus 
je to že Peugeot 208 R2 asi každému sedí, jede se s ním 
hrozně jednoduše a na rovince se s ním dá jet i strašně rychle.

A můžete 208 R2 srovnat s jiným vozem? Vyzkou-
šel jste také další automobily specifikace R2, jak 
si „dvěstěosmička“ stojí v porovnání s nimi?
Když to srovnám s „er-dvojkami“, tak motory jsou hodně 
podobné, i když třeba nová Twinga jedou o dost víc, pro-
tože tam by měly být nějaké nové motory. Ale co se týče 
podvozku, brzd, řízení, tak Peugeot 208 R2 je určitě nejdál.

S Peugeotem 208 R2 jezdí evropský šampionát Jan Černý, mistr ČR ve dvoukolkách. Zeptali jsme se na jeho 
současný vůz a požádali o porovnání s jinými srovnatelnými automobily.

Jan Černý o Peugeotu 208 R2

ROZHOVOR
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Jak hodnotíte třeba převodovku a řazení vůbec?
Tak konečně se někdo zamyslel a do „er-dvojky“ udělal 
rozumnou převodovku. Když to srovnám třeba s Cit-
roënem C2-R2 nebo s Fordem Fiesta R2, tak ty auta jedou 
možná i přes 170 km/h na nejkratší převod. Jak nemají 
moc výkonu, tak ten spodek tam není a hrozně dlouho 
se to rozjíždí. Takže jezdíte pořád jedna, dva, tři, zkrátka 
se nevyužije celá převodovka. Kdyžto u „dvěstěosmičky“, 
tam už jde nejvyšší rychlost nejvýš ke 150 nebo 160 km/h 
a to je moc pěkné, protože kvalty vycházejí na zatáčky 
a hlavně se to dobře rozjíždí.

Bude nějaký rozdíl v hodnocení Peugeotu 208 R2, 
pokud se pohybuje na jiném povrchu? Jak si stojí 
na šotolině?
Je vynikající jak na asfaltu, tak na šotolině. Na šotolině je 

určitě velké plus délka. 208 R2 je v porovnání s jinými delší 
auto, takže v kolejích nebo dlouhých zatáčkách se chová 
moc pěkně. Výborná je i trakce. Na asfaltu podvozek pěkně 
drží a vůz neodskakuje, což je skutečně velké plus. Hezky 
to brzdí, určitě lépe než třeba „cé-dvojka“. Diferenciál, 
převodovka fungují výborně, takže na  to že  je to 
 „er-dvojka“ jde o opravdu dospělé auto.
Na to že je relativně levné, funguje opravdu skvěle. Dá se 
s ním jet opravdu rychle a pak třeba přechod na „er-pětku“ 
nebo S2000 není takový. Čím jedete rychleji, tím Peugeot 
208 R2 lépe funguje, jako pořádné „áčko“, takže to auto 
je opravdu dobré.

Text: Milan Jirouš
Foto: Peugeot

ROZHOVOR
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Č lověku se k  tomu nechce vracet, ale pro po-
chopení obsahu tohoto textu je to nutné. Ra-
llye sport v  minulosti poznamenala řada ne-

šťastných nehod jak u  nás, tak na  zahraniční scéně. 
Situaci ještě rozvířili rádoby novináři, lživé reportá-
že s  vymyšlenými bývalými závodníky a  podobně. 
Každopádně vše vyústilo k  ještě většímu zpřísnění 
bezpečnosti, která ale byla na českých soutěžích už 
dříve opravdu na vysoké úrovni.
Několik soutěží v loňském roce se pak odjelo řekněme 
za vzdálené účasti diváků. Důkazem budiž snímek 
z domácího mistráku. Takových „diváckých“ míst po-
řadatelé jednotlivých podniků přichystali více a výhled 
na v dálce projíždějící střechy soutěžních vozů, soudě 
podle reakcí přihlížejících nikoho netěšil. Řada míst 
navíc nebyla nijak upravena, takže divákům ve výhledu 
kolikrát překážela i vysoká tráva. Z řad přihlížejících 
pak častokrát zaznělo: „Na to se můžu vykašlat, pojďte 
jinam.“
Nastaly tak situace, kdy přehnaná bezpečnost začala 
diváky vyhánět mimo organizovaná divácká místa 
a  tedy byla kontraproduktivní. Lidé hledající lepší 
výhled jinde u trati by se pak mohli vystavovat ještě 
většímu riziku. Naštěstí se letos situace zlepšila a do-
mácí soutěže jsou zase ke koukání. Na diváky se stále 
myslí a  třeba letošní Rally Bohemia je toho dobrým 
důkazem. Práce organizátorů a pořadatelů na této 

soutěži skutečně potěšila, když při městské rychlostní 
zkoušce byly krátké pauzy pro organizované přesuny 
lidí, pohybující se městem. Program to nenarušilo, 
diváci mohli měnit místa, z nichž závod sledovali a vý-
razně nebyli omezováni ani lidé, kteří vyrazili třeba 
jen na nákup, a rallye je nezajímala.
S bezpečností se však nepotýkáme jen v České repub-
lice. Také třeba ADAC Rallye Deutschland zařazená 
do světového šampionátu má za sebou nepěknou 
nehodu, která měla za následek zpřísnění bezpečnosti 
při letošním ročníku. Pořadatelé jistě dostali tvrdé 
školení, avšak jednání některých člověku hlava nebere. 
A opět snaha o bezpečnost vedla spíše ke zvýšení 
rizika, nemluvě o sportovní stránce věci.
Řeč je o situaci, kdy Al-Attiyah vyjel z  tratě a uvízl 
v příkopu u silnice. Snažil se přivolat diváky, aby mu 
pomohli vyjet, jenže příliš horliví pořadatelé je inten-
zivně zaháněli zpět za pásku, dokonce je chytali za ob-
lečení a odhazovali od vozu. Vše zachytila například 
kamera BMP TV (bmp-motorsportfotos) a několik video 
záznamů se záhy objevilo na internetu, kromě jiného 
i na YouTube. Šílené chování pořadatelů v tomto pří-
padě opravdu k vyšší bezpečnosti nevedlo. Celá zá-
chranná akce kvůli jejich jednání trvala výrazně déle 
a aktivní diváci byli tedy delší dobu v nebezpečné 
zóně. Občas by to zkrátka chtělo více používat hlavu, 
než se bezmyšlenkovitě snažit všechny zahnat co 
nejdále od trati.
Motorsport byl, je a vždy bude nebezpečný. Ví to ka-
ždý jezdec, měl by to vědět i každý divák a podle toho 
se chovat. Pořadatel ani nikdo jiný tu není proto, aby 
někoho vodil za ručičku. Na druhou stranu, pokud je 
někde vyznačená zakázaná zóna nebo pořadatel di-
váka vyzve k přesunu jinam, rozumný člověk by to 
měl respektovat. A samozřejmě takový pokyn by ne-
měl přijít v situaci, kdy se diváci snaží pomoci jezdci 
a přitom nejsou ohroženi jiným vozem. Doufejme, 
že se nadále budeme setkávat už jen s  rozumnými 
pořadateli a přejme jim jen rozumné a ukázněné di-
váky. Ať se ze závodů vracíme s pěknými sportovními 
zážitky.

Text a foto: Milan Jirouš

Karamboly na automobilových soutěžích vedly k výraznému zpřísnění bezpečnosti jak u nás, tak třeba 
v sousedním Německu. Některá bezpečnostní opatření na rallye ale mohou být kontraproduktivní, pokud 
jsou až příliš přehnaná.

Nebezpečná bezpečnost

ZAMYŠLENÍ
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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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Festival rychlosti ve zpětném zrcátku

Každý rok se v britském Goodwoodu setkávají neobyčejné vozy let minulých i současných, závodní speciály 
slavné i neznámé. Věhlasný festival rychlosti láká zástupy fanoušků z celého světa a ani letošní ročník nebyl 
výjimkou. Na jednom místě se zde setkávají monoposty Formule 1, Formule 3000, vozy série NASCAR, INDY-
CAR, Can-AM, IROC, SCCA, IMSA, DTM, WTCC, speciály Le Mans, modely šampionátu FIA GT nebo speciály 
pro závody do vrchu, dakarské a rallyové speciály, dragstery, moderní i klasické motocykly a další a další 
stroje, které psaly a píšou historii motoristického sportu a motorismu vůbec. Na takové akci Racing Life sa-
mozřejmě nemohl chybět, a tak vám v krátké fotoreportáži nabízíme několik automobilů, které si pozornost 
opravdu zaslouží.

Napier-Railton (1933) 
s dvanáctiválcovým motorem 
o objemu 24 litrů zlomil v letech 1933 
- 1937 celkem 47 rychlostních rekordů 
na tratích v Brooklands, Montlhéry 
a solných pláních v Bonneville.  
Díky mohutnému agregátu údajně 
dosahuje rychlosti až 270 km/h.  
Ten produkuje 580 koní a spálí 
průměrně okolo 60 litrů na 100 
kilometrů. Zajímavostí jsou brzdy 
umístěné jen na zadních kolech.

Text a foto: Michal Šafránek
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Toyota Hillux (2009) terénní speciál 
týmu Overdrive Racing, se kterým 
Giniel de Villiers vyhrál v roce 2009 
Rally Dakar v kategorii privátních 
týmů. Poháněný je  vidlicovým 
osmiválcem s výkonem 360 koní.

Maki – Cosworth F101A (1974)  
je nepříliš úspěšný monopost 
Formule 1. Malý japonský tým 
založený Kenji Mimurou se snažil 
v letech 1974 - 1976 prorazit v silné 
konkurenci. Bohužel jeho jediným 
zaznamenaným „úspěchem“  
je poslední místo na Grand Prix 
Švýcarska, které nepatřilo 
do šampionátu F1. Do jiných 
závodů nikdy nebyl nasazen, 
protože se jeho pilotům nepodařilo 
kvalifikovat.



49 | 

REPORTÁŽ

Modernizovaný Ford Focus ST  
je jednou z novinek, které se letos 
oficiálně představily 
na goodwoodském festivalu rychlosti.

Toyota Camry (2013) speciál týmu 
Napa pro americkou sérii NASCAR



50 | 

REPORTÁŽ

March 2-4-0 (1976) je experimentální 
šestikolový monopost Formule 1, 
který v roce 1977 testoval možnosti 
a schopnosti vozu se čtyřmi 
poháněnými koly. Na rozdíl 
od monopostu Tyrrell P34, který se 
čtyřmi koly vpředu do velkých cen 
zasáhl se March závodního života 
nikdy nedočkal.

Nissan GTP ZX-Turbo (1985) 
závodní speciál vyvinutý na přání 
Nissanu společností Electramotive  
Engineering. V letech 1989–1990 se 
stal vítězem v poháru konstruktérů 
šampionátu IMSA GT a byl prvním 
vozem, který byl schopný porazit 
do té doby dominantní vozy 
Porsche 962.
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Skulptura letošního festivalu 
rychlosti s názvem 120 let 
v motoristického sportu. Replika 
modelu W25 Silver Arrows a loňský 
monopost Louise Hamiltona.

Maserati 300S (1955) je lehký 
závodní vůz, který v letech 1955 - 
1958 úspěšně soutěžil ve světovém 
šampionátu sportovních vozů. 
K jeho pohonu sloužil řadový 
šestiválec o objemu 3,0 litru 
s výkonem 245 koní. Celkem bylo 
vyrobeno 28 kusů modelu 300S.
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VAŠE JMÉNO DO DAKARU 
Na podzim roku 1983, při prohlížení zahraničního motoristického časopisu, začala 
trojice automobilových nadšenců Jiří Moskal, Zdeněk Kovář a Radek Fencl plánovat 
účast na slavné Rallye Dakar. Na jaře 1984 dal tomuto projektu zelenou tehdejší 
ředitel Liazu Viktor Korecký a v červenci byl již testován první prototyp. Následně se 
započalo se stavbou dvou závodních vozů, které odstartovaly na nový rok 1985 do 
7. ročníku Rallye Paris-Dakar. 

Posádka Moskal, Joklík, Fencl dorazila po 14 000 kilometrech 22. ledna do cíle u Rů-
žového jezera. Fantastické třinácté místo mezi 55 startujícími kamiony byl na 
nováčka s neprověřenou technikou nesporný úspěch. 

Nyní po třiceti letech bude původní LIAZ startovní číslo 627 díky rekonstrukci 
provedené Tomášem Pourem opět připraven na start do dakarského závodu. Cílem 
bude tak jako před třiceti lety senegalské Růžové jezero. Tam bude uctěna památka 
těch, kteří se o třicet let starý úspěch zasloužili a nyní nás již sledují 
z motoristického nebe. 

Na tomto dakarském projektu se může podílet každý z vás. Památný kamion 
s číslem 627 poveze k Růžovému jezeru jména všech svých fanoušků, kteří přispějí 
k zdárné realizaci celé akce. Startujeme 29. prosince 2014 z francouzského Saint-
Cyprien. Cíl soutěže je 11. ledna 2015 v Senegalu u Růžového jezera. 

VAŠE JMÉNO DO DAKARU NA ZÁVODNÍM KAMIONU: 
Fyzická osoba (jméno, příjmení) 30x5 cm 2.000 Kč 

VAŠE REKLAMA DO DAKARU NA ZÁVODNÍM KAMIONU: 
Právnická osoba (název) 30x5 cm 5.000 Kč + DPH 

Logo + název firmy 30x30 cm 20.000 Kč + DPH 

Prezentace partnera, rozměr dle vlastního výběru 33,33 Kč/cm2 + DPH 

 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA: 
Promotým Praha s.r.o. 

tel. +420 608 960 111  
e-mail: petr.kotek @promotympraha.cz 
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51. ročník Rallye večerní Prahou je příležitostí pro 
každého, kdo chce vyzkoušet a zdokonalit své řidičské 
schopnosti. Právě o tom totiž Rallye večerní Prahou je. 
Protože situace na našich silnicích není zrovna dobrá, 
myslíme si, že rozvíjet řidičský um je důležité a vítáme 
každý počin, který k tomu vede. Právě z proto se Racing 
Life stal mediálním partnerem tohoto setkání příznivců 
motorismu a všichni v redakci věří, že i jednapadesátý 
ročník bude mít tak pestré a zajímavé startovní pole, jako 
tomu bylo loňský rok.

Pořadatelem této amatérské soutěže, která vede ulicemi 
hlavního města Prahy je Autoklub Bílá Labuť, který si jako 
organizátora letošní Rallye večerní Prahou vybral opět 
společnost Promotým Praha.
Rallye večerní Prahou píše svou tradici již od šedesátých 
let minulého století a jeho účastníky byli v minulosti i zá-
vodníci, kteří se pak profesionálně věnovali rallye sportu. 
Některé z nich by pořadatelé rádi představili i v rámci 
doprovodného programu.
Cílem akce je prověřit řidičskou zdatnost, orientační smysl, 

znalosti a dodržování pravidel silničního provozu zúčast-
něných řidičů - automobilových nadšenců z řad široké 
veřejnosti. Hlavním mottem je bezpečnost silničního 
provozu, což je v dnešní době zvláště aktuální.
Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií, muži, ženy, ECO 
– vozy s alternativním pohonem a veteráni. Tyto katego-
rie budou hodnoceny samostatně a na závěr bude vyhlá-
šen i absolutní vítěz závodu, který je hodnocen podle 
času a nejmenšího počtu trestných bodů.
Start a doprovodný program letošního 51. ročníku se 
bude opět konat na Výstavišti Holešovice ve spojení s au-
tomobilovou výstavou AUTOSHOW a  to v  sobotu 
27. září 2014. Doprovodný program bude probíhat v prů-
běhu dne asi od 11 do 17 hodin a bude opět zaměřen 
na bezpečnost silničního provozu.

Propozice k soutěži, přihlášku a veškeré informace 
naleznete na adrese www.vecerniprahou.cz

51. ročník Rallye večerní Prahou

Hlavní město má před sebou soutěž s mnohaletou tradicí. Soutěž, která není o rychlosti, ale o dovednosti 
a schopnosti ovládat vůz. Racing Life se stal mediálním partnerem této akce.

PODPORUJEME
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Modely Škoda RS slaví 40 let

První modely s označením RS vyjely v roce 1974, kdy vznikly závodní speciály Škoda 180 RS a Škoda 200 RS. 
Jedním z nejúspěšnějších soutěžních vozů 70. a 80. let 20. století je legendární Škoda 130 RS.

Mladoboleslavská automobilka poprvé použila 
zkratku RS pro označení modelu v  roce 1974. 
Zkratka RS, znamenající „Rally Sport“, pak rych-

le získala zvuk na domácích i zahraničních tratích. Sou-
těžní speciály Škoda 180 RS a 200 RS tak stojí na samém 
počátku dynastie RS a patří do zlatého fondu závodních 
vozů značky. Cílem jejich vývoje bylo dostat vozy Ško-
da na start závodů ve vyšších, velkoobjemových třídách 
a zde úspěšně konkurovat renomovaným značkám.
Po pouhých šesti měsících příprav vyjely na jaře 1974 tři 
automobily: jeden vůz 180 RS a dva vozy 200 RS. Už 
v červnu téhož roku poprvé nastoupily na start oficiální 
automobilové soutěže. Tou byla Rallye Škoda. Pod kapo-
tou modelu Škoda 200 RS se nachází dvoulitrový čtyřvá-
lec s rozvodem OHC a výkonem 120 kW (163 koní). Ma-
ximální rychlost speciálu je 210 km/h. Vůz přesvědčil 
nejen zrychlením a vysokou rychlostí, ale také vynikajícími 
jízdními vlastnostmi. K těm výrazně přispěla nově vyvinutá 
zadní náprava s vlečenými rameny. Bez zajímavosti nění 
ani fakt, že převodovku dodala firma Porsche.
Na základě pozitivních zkušenosti s vozem 200 RS dospěli 
v  mladoboleslavské automobilce k  závěru vyrobit 
všestranně použitelný soutěžní vůz. Již následující rok, 
v sezóně 1975, vyjel na mezinárodní závodní tratě auto-
mobil Škoda 130 RS.

Ten se stal jedním z nejúspěšnějších závodních vozů své 
doby a až do začátku 80. let výrazně zasahoval do výsled-
kových listin jak na rallye, tak při závodech na okruzích. 
Z úspěchů tohoto vozu těží dobrá pověst motoristického 
sportu pod hlavičkou značky Škoda dodnes.
Rozhodně největších úspěchů dosáhla Škoda 130 RS 
na legendární Rally Monte Carlo v roce 1977, kde obsadila 
první dvě místa v objemové třídě do 1300 cm3. TO byl 
opravdu mimořádný úspěch, podtrhující kvality vozu 
i posádek. Na okruzích si pak „er-eso“ připsalo vítězství 
na  mistrovství Evropy cestovních vozů v  roce 1981. 
I na nejvýznamnějších domácích soutěžích, jako například 
Barum Rallye, Rallye Bohemia nebo Rallye Šumava, tento 
vůz mnohokrát zvítězil.
Jeho srdcem je čtyřválec o objemu 1,3 litru a výkonu 
103 kW (140 koní), umístěný vzadu a pohánějící zadní 
nápravu. Závodní charakteristika motoru odpovídá jeho 
konstrukci, kde mimo jiné našly uplatnění dva karburátory 
Weber, osmikanálová hlava a mazání se suchou skříní. 
Tento soutěžní speciál s délkou přibližně 4 metry, šířkou 
1,72 metru a výškou 1,34 metru dosahuje podle zpřevo-
dování maximální rychlosti až 220 km/h.
V roce 1981 byla výroba vozů 130 RS zastavena a tím 
došlo k přerušení tradice vozů s označením RS na bezmála 
20 let. Na přelomu tisíciletí se však objevuje sériová Škoda 
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Tovární speciál Škoda Fabia S2000 po boku zakladatele řady RS, Škody 200 RS
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Octavia RS, která se stává základem pro okruhové i rallyové 
speciály. Každý fanoušek motorsportu ví, co byla Škoda 
Octavia WRC, se kterou značka Škoda vstoupila do vr-
cholné třídy světového rallyesportu. Opomenout nelze 
ani okruhový pohár Škoda Octavia Cup, jehož vozy nejsou 
produkčnímu modelu až tak vzdálené.
Dokonce i Fabia RS s turbodieselem se stala základem pro 

stavbu závodních strojů. Druhá generace Fabie RS už 
slouží jen jako výchozí model pro závodní speciály Fabia 
S2000 a Fabia R2, jejichž technika se od sériové verze 
značně liší.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Škoda Auto

Matthias Kahle za volantem legendární Škody 130 RS

Dobová fotografie z účasti Škody 130 RS v rallye




