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Editorial
Vážení čtenáři,

máte před sebou již třetí číslo PDF 
magazínu Racing Life, který se snaží 
na motorsport dívat trochu jinak, 
než ostatní média. Také v tomto čísle 
se můžete těšit na řadu technických 
a zákulisních informací, zde se nic 
nemění a měnit nebude. Určité ino-

vace ale proběhly. Jednak jsme ubrali pár stránek, aby 
bylo dosaženo většího komfortu při stahování souboru, 
protože jedině takto je možné zmenšit jeho objem dat. 
A kromě toho se nám podařilo dosáhnout podpisu 
smlouvy s Národní knihovnou České republiky, což zna-
mená, že Racing Life bude včetně již vyšlých čísel pravi-
delně archivován.
To platí jak pro PDF magazín, tak pro web www.racinglife.cz, 
kde najdete i  logo WebArchivu. Po kliknutí na něj se 
zobrazí informační text: „Tyto stránky jsou pravidelně 
archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, 
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační 
hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku 
českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových 

stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpří-
stupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je sou-
částí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.“ Celá 
redakce magazínu Racing Life si zařazení k archivaci váží 
a bere to jako jistou známku kvality.
Nakonec i ohlasy vás čtenářů ukazují, že jsme se vydali 
správnou cestou. Toto tvrzení dokazují také statistiky, 
když si první číslo zcela nového magazínu přečetlo 2930 
čtenářů. Výsledky druhého čísla ještě nemáme, ale před-
pokládáme podobně velkou čtenářskou obec.
Rád bych vám všem touto cestou poděkoval za zájem, 
který je pro autory a všechny spolupracovníky tím nej-
lepším hnacím motorem. Věřím, že i další čísla PDF ma-
gazínu Racing Life se vám budou líbit a že nám zacho-
váte přízeň. Pokud si uděláte chvilku a napíšete nám 
na  redakce@racinglife.cz své postřehy k magazínu, 
budeme jen rádi. Právě vaše názory nám mohou pomoci 
magazín dále zlepšovat.
Teď už vám ale jménem všech spolupracovníků popřeji 
příjemné čtení nového čísla, které tentokrát jistě osloví 
i příznivce dvou kol.

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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Hynudai Motorsport začal 
testovat nové WRC
Tým Hyundai Motorsport nedávno 
vyjel s prvním prototypem svého 
dalšího vozu WRC, který je založen 
na nedávno uvedené nové generaci 
modelu i20. Francouzský jezdec 
Bryan Bouffier provedl vůbec první 
test auta na soukromém zkušebním 
pozemku v Německu, s cílem ově-
řit všechny systémy a začít sbírat 
cenná data pro další rozvoj stroje.
Michel Nandan, šéf týmu Hyundai 
Motorsport k tomu řekl: „Vždycky 
je to důležitý okamžik, když máte 
auto na silnici poprvé a tento nebyl 
výjimkou. Pracovali jsme na vývoji 
našeho budoucího WRC nějakou 
dobu a  nyní jsme byli konečně 
schopni s autem vyjet. Data a zku-
šenosti, které jsme získali během 
našeho debutu ve WRC, ovlivnily 
náš přístup k novému vozu. Až si 
budeme naprosto jisti, že je připra-
ven nahradit stávající Hyundai i20 
WRC, představíme ho v soutěži. 
Nikam nespěcháme. Je to úplně 
jiné auto ve srovnání se současným 
modelem.
Platforma je jiná, auto je delší, nižší 
a širší a je vybaveno novým moto-
rem, převodovkou a dalšími kom-
ponenty. Samozřejmě, že jsme te-
prve na začátku dlouhého procesu 

a Singapuru. Série ale navštíví také 
další závodní tratě, patří mezi ně 
i některé slavné evropské závodní 
dráhy, jako je Monza, Valencia, Al-
garve, Salzburgring a bez zajíma-
vosti není ani zbrusu nový auto-
drom v Soči.
Buenos Aires v  Argentině bude 
první zastávkou ze dvou v  Jižní 
Americe, pak se série přesune přes 
Andy do Chile na nový okruh Au-
todromo Internacional Codegua. 
Sezonu zakončí tři události na Dál-
ném východě. Po Singapuru bude 
následovat návštěva nové tratě 
Buriram International Circuit v Thaj-
sku. Místo konání velkého finále 
první sezony TC3 International Se-
ries bude oznámeno později.
Předběžný kalendář bez závěreč-
ného podniku

2 9. března - Sepang International 
Circuit, Malajsie

1 9. dubna - Shanghai International 
Circuit, Čína

3 . května - Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo,  
Španělsko

1 0. května - Autódromo Internacional 
Algarve (Portimao), Portugalsko

2 4. května - Autodromo di Monza, 
Itálie

3 1. května - Salzburgring,  
Rakousko

2 1. června - Sochi Autodrom, Rusko
2 6. července - Autódromo Juany 

Oscar Gálvez (Buenos Aires),  
Argentina

9 . srpna - Autódromo Internacional 
Codegua, Chile

2 0. září - Marina Bay Street Circuit, 
Singapur

2 5. - Buriram International Circuit, 
Thajsko

a budeme i nadále tvrdě pracovat 
na vývoji a testování.“

Slavný okruh byl prý znovu 
prodán!

Kultovní a notoricky známý okruh 
Nürburgring prý prochází třetí změ-
nou vlastnictví v tomto roce. Podle 
dostupných informací koupil vět-
šinový podíl ruský miliardář Viktor 
Kharitonin. Tato zpráva k nám do-
razila těsně před redakční uzávěr-
kou čísla a tak jsme ji neměli čas 
ověřit.

TC3 International Series 
představuje kalendář
Nová závodní série představila 
předběžný kalendář. Bude se sklá-
dat z dvanácti závodních víkendů, 
kombinuje směs známých okruhů 
s několika novými místy. Tři akce 
budou pořádané v rámci F1 GP, a to 
konkrétně závody v Malajsii, Číně 
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Pohár Pirelli ve Sprintrally 
zakončil Vsetín
Rallysprint ve Vsetíně byl v letošním 
roce poslední soutěží zařazenou 
do  Mistrovství České republiky 
ve  Sprintrally, kde se rozdávaly 
body a  určovalo celkové pořadí 
v jednodenních soutěžích. Byla to 
vlastně i vůbec poslední bodovaná 
soutěž na území české republiky 
v tomto roce.
Rozhodovalo se i o celkovém vítězi 
Poháru Pirelli ve Sprintrally pro rok 
2014 a o tom, kdo si převezme fi-
nanční prémie za  první až páté 
místo v hodnocení poháru, které 
pořadatel Poháru Pirelli odměňuje. 
Celková filozofie Poháru Pirelli, kdy 
uspět mohou všechny posádky na-
příč startovním polem, které ve své 
třídě podávají dobré výsledky, se 
projevilo i v hodnocení Poháru Pi-
relli ve Sprintrally pro tento rok. 
Právě díky skvělým výsledkům 
ve třídě se na čele hodnocení Po-
háru Pirelli zcela neohroženě obje-
vila posádka Josef Vojáček – Karel 
Voltner s Hondou Civic Vti ve třídě 
atmosférických šestnáctistovek, 
třídě 9. Ti uspěli jak ve Vsetíně, tak 

míří mezi diesely. Vyrovnané vý-
kony ve třídě a spolehlivost během 
roku dovedla na bronzový stupeň 
v hodnocení Poháru Pirelli ve Sprin-
trally posádku startující se Seatem 
Leon FR ve třídě 11. Libor Horák 
s Ivanem Fryčem si za třetí místo 
v Poháru Pirelli odnesou finanční 
prémii 15 000 Kč.
Ve třídě 11 mezi dieselovými vozy 
zůstane i finanční prémie za cel-
kové čtvrté místo v hodnocení Po-
háru Pirelli. Bratři Bočkové startují 
také se Seatem Leon FR a často byli 
i rychlejší než Horák s Fryčem a až 
Vsetín rozhodl, že skončili za touto 
dvojicí. To znamená, že posádka 
Oldřich a Jiří Bočkové si za své vý-
kony ve Sprintrally zaslouží celkové 
čtvrté místo v hodnocení Poháru 
Pirelli a finanční prémii 10 000 Kč.
Poslední ocenění za celkový výsle-
dek v Poháru Pirelli za rok 2014 si 
vysloužila svými výkony posádka 
třídy 9 Zbyněk Hrabec – Martin Hla-
vatý, kteří startují s Hondou Civic 
Vti. I  jim za páté místo v Poháru 
Pirelli náleží finanční prémie, 
v tomto případě ve výši 5 000 Kč.

i na dalších soutěžích, kde letos 
startovali a vítězství v Poháru Pire-
lli tedy pro rok 2014 patří jim. 
Od pořadatele Poháru Pirelli si pře-
vezmou finanční prémii v celkové 
výši 50 000 Kč.
Druhé místo v hodnocení Poháru 
Pirelli ve Sprintrally vybojovala do-
konce sličná dívčí posádka Martina 
Daňhelová – Karolína Jugasová 
startující s Renaultem Clio sport 
ve třídě 8. Děvčata během celého 
roku ve Sprintrally dokázala podá-
vat vyrovnané výkony a často dost 
pozlobit ostatní soupeře. Za druhé 
místo v Poháru Pirelli jim náleží fi-
nanční prémie ve výši 25 000 Kč. 
Dařilo se jim i ve Vsetíně, kdy do-
končila na  bronzovém stupínku 
ve své třídě.
Celkové třetí místo v Poháru Pirelli 
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Společnost Volkswagen of America a Andretti Autosport přichystaly závodní vůz Volkswagen Beetle GRC 
s výkonem 544 koní a pohonem všech kol. Za volant vozu se při závodu Global Rallyecross Championship 
posadil Američan Tanner Foust.

Vývoj vozu Volkswagen Beetle GRC probíhal 
v rámci koncernu Volkswagen jako projekt spo-
lečnosti Volkswagen of America s  podporou 

oddělení Volkswagen Motorsport. Beetle GRC bude 
v  Global Rallycross Championship (seriál závodů 
v  USA) nasazován legendární závodní stájí Andretti 
Autosport.
Beetle GRC vychází z třetí generace modelu Beetle.  
Je vybaven přeplňovaným řadovým čtyřválcem o vý-
konu 400 kW (544 koní), závodní šestistupňovou sek-
venční převodovkou, samosvornými diferenciály s la-
melovou spojkou na přední a zadní nápravě a vzpěrami 
McPherson s tlumiči ZF. Beetle GRC zvládne sprint z nuly 
na 100 km/h asi za 2,2 sekundy a v intenzivní akceleraci 
pokračuje až k nejvyšší rychlosti 200 km/h.

Upoutá ale i samotným vzhledem. Široké blatníky, velký 
zadní spoiler, nízká střešní hrana a přední partie vyzna-
čující se agresivně sportovním vzhledem. Designérům 
značky Volkswagen se přitom podařilo zachovat neza-
měnitelné tvary kultovního vozu.

Technika detailněji
Ale vraťme se ještě zpět k technice. Automobil používá 
tzv. globální motor, tedy turbodmychadlem přeplňo-
vaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, vybavený mezichla-
dičem stlačeného vzduchu. Motor produkuje výkon 
544 koní při 7800 otáčkách za minutu a dosahuje nej-
vyššího točivého momentu 525 Nm při 5000 ot/min. 
V souladu s pravidly Mezinárodní automobilové fede-
race FIA je sání osazeno restriktorem o průměru 45 mm.

Volkswagen má speciál  
pro rallyecross na bázi modelu Beetle

TECHNIKA
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Vozidlo je osazeno třílamelovou spojkou ZF a šestis-
tupňovou sekvenční převodovkou. Točivý moment je 
rozdělen rovnoměrně mezi přední a zadní nápravu, kde 

najdeme samosvorné diferenciály s lamelovou spojkou.
Podvozek typu McPherson používá tlumiče ZF. Vpředu 
najdeme brzdy s ventilovanými kotouči o průměru 
355 mm, vzadu jsou taktéž ventilované kotouče, avšak 
o průměru 300 mm. Hliníkové brzdové třmeny jsou 
čtyřpístkové na všech kolech. Ta mají rozměr 8x17 palců 
a obouvají soutěžní pneumatiky Yokohama o rozměru 
240/640 R17.

Křest ohněm
Závodní speciál postavený na bázi modelu Beetle třetí 
generace si odbyl výstavní premiéru na Chicago Auto 
Show. Pak se už postavil na start s Tannerem Foustem 
za volantem. Stalo se tak na závodech GRC v Los An-
geles, kde Foust s novým vozem vyhrál jednu kvalifi-
kační jízdu. „S Beetlem jsme na této trati nasbírali hodně 
zkušeností a dosáhli jsme několika rychlých časů. Auto 
se velice dobře ovládá, řízení je rychlé a poskytuje 
dobrou zpětnou vazbu,“ řekl po závodech Foust. Z kva-
lifikace postupoval na sedmém místě do B finále, které 

Při testování ještě vůz nebyl ve válečných barvách, ty ale dostal už na slavnostní představení, které proběhlo na výstavě Chicago Auto Show

Jezdec Tanner Foust si ovladatelnost nového vozu pochvaloval
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dokázal vyhrát a při prvním startu s novým vozem se 
tedy hned představil i v A finále. Nakonec mu byla při-
psána celkově osmá příčka, když závod nedokončil. 
Důvodem odstoupení bylo přehřívání motoru.
Následující den Tanner Foust s Volkswagenem Beetle 
GRC postupoval z kvalifikace na výborném čtvrtém 
místě, ale ani tentokrát mu štěstí nepřálo, následující 
rozjížďku nedokončil a stejně tak dopadl v B finále. 
Druhý závod v Los Angeles byl tedy méně úspěšný 
než první.
Další závod se udál v Seattlu. Tanner Foust zde postu-
poval z kvalifikace na výborném šestém místě, po roz-
jížďkách to ale stačilo jen na B finále. To ale dokázal 
vyhrát a dostat se tak do A finále. To ale ani tentokrát 
nedokončil a celkově mu tak připadla desátá příčka.
„V uplynulých měsících jsme společnými silami praco-
vali na tom, abychom tento jedinečný závodní vůz 
postavili na kola, a pak se nemohli dočkat, až jej poprvé 

uvidíme v ostré akci. Zbývající podniky seriálu Global 
Rallycross Championship v  letošním roce jsou velmi 
cenné, protože v nich budeme moci s tímto zcela novým 

Na prvních závodech nový vůz ukázal svou rychlost, velkou pozornost ale poutal už při svém odhalení na Chicago Auto Show
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vozem nasbírat zkušenosti a optimálně ho připravit 
na sezonu 2015,“ vysvětlil Jost Capito, ředitel oddělení 
Volkswagen Motorsport. Letošní sezona je tedy testo-
vací a v jejím průběhu by měly být vychytány všechny 
mouchy. Zda se tak skutečně povede, ukáže příští rok.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Volkswagen

Technická data vozu Volkswagen Beetle GRC

Motor napříč před přední nápravou uložený  
řadový čtyřválec s turbodmychadlem  
a mezichladičem stlačovaného vzduchu

Objem motoru 1600 cm3

Maximální výkon 400 kW (544 koní) při 7800 ot/min

Nejvyšší točivý moment 525 Nm při 5000 ot/min

Vrtání/zdvih 83,0 mm/73,8 mm

Restriktor sání 45 mm dle předpisu FIA/GRC

Řídicí jednotka motoru Bosch

Spojka hydraulicky ovládaná třílamelová ZF

Převodovka sekvenční šestistupňová

Pohon trvalý všech kol s rovnoměrným rozděle-
ním točivého momentu mezi přední 
a zadní nápravu, samosvorné diferenciály 
s lamelovou spojkou na přední a zadní 
nápravě

Přední/zadní náprava vzpěry McPherson, tlumiče ZF, dráha 
propružení 230 mm vpředu i vzadu

Řízení hřebenové s posilovačem

Přední brzdy ventilované kotouče o průměru 355 mm, 
čtyřpístkové hliníkové brzdové třmeny

Zadní brzdy ventilované kotouče o průměru 300 mm, 
čtyřpístkové hliníkové brzdové třmeny

Kola a pneumatiky disky 8x17 palců, pneumatiky Yokohama 
240/640 R17

Karosérie sériová ocelová vybavená bezpečnost-
ním rámem dle předpisu FIA/GRC

Délka/šířka/výška 4287/1820/1405 mm

Rozchod kol/rozvor 
náprav

1620/2530 mm

Minimální hmotnost  
dle předpisu

1210 kg

Zrychlení 0–100 km/h cca 2,2 sekundy

Maximální rychlost až cca 200 km/h dle zpřevodování

111
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Alpe Adria Road Racing Championship 
Motorkářská výzva pro amatéry i profesionály

Alpe Adria Road Racing Championship je ve své podstatě výsledkem spolupráce národních šampionátu, 
zastřešených v jeden mezinárodní celek. Středoevropský mezinárodní motocyklový šampionát přináší řadu 
dramatických soubojů a jezdcům tak umožňuje poměřovat své zkušenosti se zahraniční konkurencí.

Za  více než dvacet let fungování Alpe Adria Mo-
torcycle Union se toho změnilo hodně, ale mise 
šampionátu přetrvává – dávat příležitost mladým 

začínajícím talentům i  amatérským závodníkům. Alpe 
Adria je vlastně krátkodobým stupínkem mladých jezd-
ců směrem k výšinám motocyklového sportu, nebo (té-
měř) vrcholem pro rychlé amatérské nadšence, vracející 
se v neděli večer za rodinou a v pondělí ráno vstávající 
do zaměstnání.
Pro mnohé nepopulární cestování na závodní okruhy je 
v Alpe Adria umocněno faktem, že se závodí v několika 
zemích. Naštěstí je kalendář, v duchu názvu šampionátu, 
soustředěn na středoevropskou oblast a maratónské vý-
lety na západ nehrozí. V roce 2014 bylo uspořádáno sedm 
závodních víkendů na okruzích Adria International Race-

way (Itálie), Pannónia Ring, Hungaroring (Maďarsko), 
Grobnik (Chorvatsko), Poznaň (Polsko), Slovakia Ring 
a v Mostě. Všechny okruhy disponují homologací vydanou 
přinejmenším Evropskou motocyklovou federací (FIM 
Europe) pro silniční závody motocyklů. V předchozích 
letech se závodilo i v Brně, ale v současnosti se skladba 
závodů ustálila ve zmiňoané podobě.
K účasti v Alpe Adria je zapotřebí disponovat platnou li-
cencí Mezinárodní motocyklové federace (FIM), eventuálně 
licencí Evropské motocyklové federace (FIM Europe) nebo 
licencí Národní motocyklové federace (FMN). Závodníci 
musí mít i příslušné zdravotní pojištění. Protože se jednot-
livé závody Alpe Adria započítávají i do odpovídajících 
národních šampionátu, přítomnost členů Autoklubu ČR 
a  dalších národních klubů je žádoucí. Jury se skládá  

TECHNIKA



12 | 

TECHNIKA

z delegátů Národní motocyklové federace, federace Alpe 
Adria, permanentního technického delegáta a dále ředi-
telství závodu a komise konkrétního podniku.
Ačkoliv má seriál Alpe Adria Road Racing, organizovaný 
s pověřením Evropské motocyklové federace, rakouského 
majitele, promotéři šampionátu se střídají. Letos jej za-
střešila slovenská agentura Slovakia Racing a nevedla si 
vůbec špatně. „Rychlí jezdci všeobecně ubývají a naopak 
se objevují ti pomalejší. Slovenský promotér se je snažil 
nalákat zpět a před sezonou vyhlásil price money,“ chvá-
lil snahu Slovakia Racing David Ouředníček.
Za první místo ve třídě 125SP se rozdávalo sedmdesát 
eur, ve třídě 125GP/Moto3 byla částka navýšena o dalších 
dvacet eur. Nejbohatších příspěvků se závodníci těšili 
ve třídách Superstock 600, Supersport, Superstock 1000 
a Superbike, kde si vítězové brali rovné dvě stovky. Peně-
žité odměny rozdával Slovakia Racing až do sedmého 
místa.

125 Sport Production
Jak vyplývá z předchozího odstavce, seriál Alpe Adria 
Road Racing je vypsán pro několik tříd. Základem celé 
hierarchie je skupina 125 Sport Production pro jednovál-
cové motory do objemu 125 cm3. V letošní sezoně si v této 
kubatuře odkrojilo svůj díl z bodového koláče rovných 
pětadvacet závodníků, jejichž start je limitován minimál-
ním věkem dvanácti let. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o šampionát produkčních motocyklů, mají stroje tovární 

homologaci a počet dodatečných technických úprav je 
minimální. Většina modifikací je spojena převážně s bez-
pečnostním opatřením. V zásadě jde o velmi levné závo-
dění, v němž není třeba provádět výrazné technické 
úpravy. Aby se z produkčního stroje mohl stát závodní 
speciál, musejí být z motocyklu odstraněny komponenty, 
patřící vyloženě do silničního provozu. Jmenovitě se jedná 
o světlomety, směrová světla, zpětná zrcátka, poznávací 
značku apod.

125 Grand Prix/Moto3
Druhá třída s názvem 125 Grand Prix/Moto3 je vypsána 
pro dvoutaktní motocykly s objemem 125 cm3, které 
do roku 2011 působily v Mistrovství světa silničních mo-
tocyklů, a dále pro novodobé mistrovské speciály Moto3. 
V letošním ročníku Alpe Adria se celkovým vítězem třídy 
125GP/Moto3 stala šestnáctiletá Romana Tomášková ze 
Svaté Kateřiny u Blanska, když se svou křiklavě zbarvenou 
Hondou NSF250R dokázala posbírat v mužské konkurenci 
191 bodů. Ve třídách 125SP a 125GP/Moto3 se závodí 
minimálně na třicet km, respektive na pětatřicet km. Ma-
ximální délka závodů je šedesát km. Za startovné jezdci 
zaplatí patnáct dní před závodem 180 €. Po uzávěrce nebo 
přímo na místě vyjde závodní víkend na 210 €. Poplatek 
zahrnuje páteční volné tréninky, kvalifikace a závody. 
Za každou další účast v jiné kategorii si jezdec připlatí 
osmdesát eur. Neomluvená absence znamená pokutu 
dvě stě eur.

Superbikům dominoval Jan Halbich, který nechal konkurenci daleko za sebou
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Superstock 600
Zdaleka nejpopulárnější třídou je Superstock 600, kde 
letos bodovalo osmatřicet závodníků. Oblíbenost této 
kubatury je dána tím, že se jedná o nejvhodnější techniku 
pro závodníky, co se zálibou krotí silné stroje a nepoddajné 

litry jsou pro ně ještě příliš velkým soustem. Navíc se v po-
měru výkon/náklady jedná o finančně přívětivou katego-
rii. Homologace Mezinárodní motocyklové federace není 
u těchto sériově vyráběných motocyklů povinná. K získání 
homologace stačí i kontrola některého z technických  

Třídu Supersport si letos podmanil Igor Kaláb se strojem Triumph Daytona 675

K závodům patří i nepříjemné pády. Jeden takový absolvoval Jan Nimmerfoll
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zástupců Alpe Adria. Pro čtyřválcové motory je stanoven 
maximální objem 600 cm3, pro tříválce 675 cm3 a dvou-
válec může mít maximální objem 750 cm3. Jakékoliv mo-
difikace motoru jsou zakázané a řada základních kompo-

nentů, podobně jako ve třídě 125SP, musí zůstat tak, jak 
sjela z výrobní linky. Seznam dílů, povolených k výměně, 
však krátký rozhodně není. Kupříkladu lze namontovat 
antihopingovou spojku, omezující krouticí moment 

Debutantka Lenka Viktorová ve třídě Superbike na promáčeném Slovakia Ringu

Přestože David Látr neabsolvoval kompletní sezonu, skončil ve třídě Supersport na celkovém druhém místě
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motoru a zabraňující tak zablokování zadního kola. Pra-
vidla dovolují modifikovat i výfukový systém, nicméně 
počet a umístění výfukových tlumičů musí zůstat shodný 
s údaji v homologaci výrobce. Zvukový limit motocyklů 
Superstock 600 stanovuje Alpe Adria na 102 dB. Řídící 
jednotka může zůstat původní, nebo být nahrazena jinou, 
uvedenou v listině FIM Europe. Telemetrie je zakázána. 
Motobaterie smí závodníci nahradit jiným typem za před-
pokladu, že elektrická kapacita nebude menší než původní 
homologovaný typ. Rám motorky nelze modifikovat, 
obdobně je na tom i přední vidlice. Zadní tlumič si muže 
jezdec uzpůsobit podle libosti. Zajímavostí je, že aktivní 
odpružení předního kola je zakázáno, pokud již ovšem 
nebylo součástí zakoupeného motocyklu od výrobce, což 
je důkaz toho, že čím lepší stroj si v obchodě člověk pořídí, 
tím větší výhoda na závodní trati. Nicméně nežli bude 
motocykl vpuštěn na dráhu, musí být zbaven typických 
silničních komponentů.
Délka závodů je u kategorie Superstock 600 vypsána na 40 
až 80 kilometrů. Startovné přijde na 290 € před uzávěrkou 
a posléze se zvyšuje na 330 €.

Superstock 1000
U litrových stocků, neboli třídy Superstock 1000, jsou pra-
vidla více méně totožná. K dobru mají volnější předpisy 
týkající se možnosti výměny nádrže paliva, přidání doda-
tečného chladiče motoru a například modifikace zadního 
rámu za předpokladu, že půjde o stejný, případně těžší 
materiál jako u originálního rámu.
Také u kategorie Superstock 1000 je délka závodů vypsána 
na čtyřicet až osmdesát kilometrů, i startovně je shodné se 
Superstock 600, tedy 290 € před uzávěrkou, nebo 330 € později.

Supersport
Výkonnostně se mezi obě superstockové kubatury řadí 
třída Supersport pro závodní speciály stavěné na bázi 
běžných sériových motocyklů. Supersporty spadají pod 
technická pravidla Mezinárodní motocyklové federace 
a ve startovním poli lze najít motocykly se čtyřdobými 
čtyřválcovými motory s objemem do 600 cm3, tříválci 
do 675 cm3 a dvouválci s objemem do 725 cm3. Mimo-
chodem v letošním roce si s konkurencí doslova pohráli 
Igor Kaláb s motocyklem Triumph Daytona 675 a v pořadí 

Zkušený Michal Filla dosáhl na další celkový triumf ve třídě Superstock 1000, tentokrát s náskokem jednoho bodu



17 | 
jdi na

OBSAH

TECHNIKA

druhý David Látr s Hondou CBR, který ani neabsolvoval 
kompletní sezonu.
Délka závodů je zde vypsána na 40 až 80 km, startovné 
přijde na 290 € před uzávěrkou, později se zvyšuje na 330 €.

Superbike
Papírově nejrychlejší třídou jsou Superbiky. Papírově proto, 
neboť rozdíl mezi superstocky a superbiky lze měřit na de-
setiny vteřiny. Tyto silné závodní speciály (upravené verze 
běžných sériových motorek) se taktéž řídí podle pravidel 
Mezinárodní motocyklové federace. Pro čtyřdobé tříválce 
nebo čtyřválce platí objem v rozmezí 750 cm3 až 1000 cm3. 
Objem dvouválců se pohybuje v hodnotách 850 cm3 až 
1200 cm3. Technická pravidla jsou velmi striktní a nedo-
volují příliš zásahů do základních komponentů motocyklu. 
Mezi součástky povolené k výměně patří například brz-
dové kotouče, jejichž průměr a tloušťka však musí zůstat 
v toleranci 1,5 milimetru od originálního kotouče. Naopak 
zásahy do rámu motocyklu nejsou povoleny.
Superbiky mají minimální délku závodu stanovenou 
na 50 km, maximálně se však jezdí 80 km. Startovné přijde 
i zde na 290 € před uzávěrkou, později na 330 €. Dobrou 
zprávou je, že stejně jako v litrových stockách, kde si titul 
vyjel Michal Filla, i superbikům letos vévodily české barvy 
v zastoupení Jana Halbicha.

Na minulost se nemá zapomínat
Své místo v Alpe Adria mají i historické motocykly, které 

jsou rozděleny do kategorií Old Timer a Classic/Special. 
Ve skupině Old Timer mohou startovat motorky s datem 
výroby do roku 1972, v Classic do roku 1981 a ve třídě 
Special přivítají kohokoliv s motocyklem vyrobeným 
do roku 1988.

Kvalifikační limit
Že se alespoň částečně dbá na rychlost zúčastněných, 
dokazuje pravidlo nejrychlejšího času. Pro kvalifikaci do zá-
vodu musí jezdec dosáhnout štědrého limitu 112 % času 
nejrychlejšího závodníka ve své třídě, a to nejméně v jed-
nom kvalifikačním tréninku. Jezdci, který limit nesplnil, 
bude povolena účast v závodě za předpokladu, že po-
třebného času dosáhl v jednom z volných tréninků.

Věk není důležitý, nadšení ano
Aktivní účastník Alpe Adria Road Racing by zkrátka měl 
od začátku do konce tlačit na pilu, ale zároveň má možnost 
prožívat pohodovou atmosféru, nebo zdravou rivalitu. 
Záleží na tom, v kterých místech startovního pole člověk 
figuruje. Nutno podotknout, že soutěživost v Alpe Adria 
kvete v kterémkoliv věku. „Je mi šestatřicet let a mám 
konkurenci ve čtyřicátnících a jeden padesátiletý Polák 
je dokonce rychlejší než já,“ shrnul konkurenceschopnost 
startovního pole David Ouředníček, jenž příští rok znovu 
nastoupí do třídy Superbike.

Text: Aleš Sirný
Foto: Vladimír Adamčík

Romana Tomášková si na Hondě NSF250R dojela pro celkové vítězství ve třídě 125GP/Moto3
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Podzimní mlha pozvolna usedá na tmou zahalený Masarykův okruh. V boxových garážích je stále živo, 
a proto s Davidem Ouředníčkem mizíme za dveřmi obytného vozu – nezbytným doplňkem na cestách po ev-
ropských automotodromech. Od chvíle, kdy se poprvé sklonil za řídítky silného motocyklu, uplynulo šest let. 
Za tu dobu se prosadil v české i mezinárodní konkurenci, svědčí o tom celkové druhé a třetí místo v mistrov-
ství ČR, čtvrtá příčka v Alpe Adria a několik startů v závodě Mistrovství Evropy v Albacete. V šestatřiceti letech 
ale zdaleka nepolevuje, právě naopak. Vedle vlastních závodních aktivit připravuje s kamarádem Michalem 
Fillou novou českou agenturu okruhového ježdění.

Na motocyklech už závodíš několik let, jak to 
všechno začalo?
S cílem se trochu povozit jsem si koupil silniční Suzuki 
GSX-R 1000, ale ježdění na silnicích mě nebavilo. Náhodou 
jsem se seznámil s Martinem Trachtou, který měl za sebou 
několik jízd na závodních tratích, a navrhl mi, ať si s ním 
jdu zajezdit na Masarykův okruh. Okamžitě mě to chytlo.

Jak vzpomínáš na svou první jízdu?
Přijeli jsme na akci německé agentury Bike Promotion a já 

se bál, že na mě vůbec nedojde řada. Jenže v neděli odpo-
ledne měli všichni po závodech a nikomu se nechtělo dál 
jezdit. Díky tomu jsme s Martinem vyrazili na téměř prázdnou 
dráhu a rázem jsem zářil štěstím. V roce 2009 jsme se přihlá-
sili do vytrvalostního poháru Czech Endurance Cup a z mé 
silniční Suzuki se po estetické úpravě stala závodní motorka.

Jak ti to tehdy šlo?
Strašně špatně, neznal jsem okruhy, nevěděl jsem nic 
o nastavení motorky a všichni mě předjížděli. Nejsem 

David Ouředníček:  
Uvolnění na motorce je základ

ROZHOVOR

O rok později si start v Albacete vysloužil čtvrtým místem v šampionátu Alpe Adria
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žádný talent, všechno si musím vydřít. První rok jsem se 
protloukal, bez ambicí, smířený s tím, že Martin je zkrátka 
rychlejší. Jednoho dne jsem si ale řekl, že takhle pokra-
čovat nechci. Koupil jsem si pořádné pneumatiky a obrá-
til se na Michala Fillu, který mi ukázal základy práce s mo-
torkou. Najednou jsem začal zrychlovat.

V čem ti Michal Filla pomohl?
Michal ti řekne deset věcí, které děláš blbě. No, on by ti 
jich řekl padesát, ale zmíní deset základních, na nichž je 
potřeba zapracovat. Díky němu jsem začal stíhat soupeře 
a prodírat se směrem vpřed.

Na které nešvary Michal nejčastěji poukazuje?
Každý začátečník sedí na motorce jako pecka. Může 
mít obrovský náklon a myslet si, jak ohromně jede, ale 
pokud motorce nepomůže, pád je zpravidla nevyhnu-
telný. Základem je na motorce přesedat, hýbat se a pra-
covat s ní. Nesedět na ní jako v běžném provozu. Poz-
ději se člověk musí zaměřit na brzdění. Sednout si co 
nejdál, připravit se na zatáčku a řídítka nedržet křečo-
vitě. Uvolnění na motorce je základ.

Zůstal jsi věrný Suzuki i v pozdějších letech?
Suzuki jsem po dvou letech vyměnil za technicky výborně 
vybavenou motorku BMW S 1000 RR, která se hodí do třídy 

Superstock i Superbike. Tohle BMW je už od sériové výroby 
vhodné pro závodní účely a pro Superstock je vždycky 
dobré si vybírat motocykl, jenž je v základu maximálně 
vybaven. Na svém BMW jsem pro třídu Superbike měnil 
jen velký chladič Febur a přední brzdový komplet, čili 
kotouče, brzdovou pumpu a brzdové třmeny. Víc nebylo 
potřeba. Od té doby jsem zůstal BMW více méně věrný.

Vím o tobě, že odjakživa nerad jezdíš na vodě. Už 
ses to naučil?
Ne, vůbec. Naučit se jezdit na mokru je jedním z mých 
současných cílů. V zimě pojedu testovat do Španělska 
a budu jezdit a jezdit, ať už bude sucho, nebo pršet. V tré-
nincích mi mokrá trať nedělá velký problém, ale jak jde 
o závod, bojím se o sebe. Proto musím trénovat, a jakmile 
najdu své limity, bude to v pořádku.

Když už jsme u těch limitů, dosáhl si osobního 
vrcholu, nebo máš ještě co zlepšovat?
Myslím, že se blížím k vrcholu. Tenhle rok mi nevyšel, 
protože jsem pořídil techniku, s kterou jsem si příliš ne-
rozuměl. Navíc letošní sezona byla pořád o nějakém 
dešti…

Jakou techniku myslíš?
Chtěl jsem si polepšit a koupil jsem perfektní materiál – 
přední plynové cartridge značky Ohlins a zadní tlumič tech-
nologie TTX, který byl excelentní, ale nové cartridge mi 
nevyhovovaly. Neuměl jsem s nimi jezdit. Ne vždy je zrych-
lení otázkou materiálu. Já měl problém v tom, že jsem mo-
torku neuměl seřídit. Vytvořil jsem si v hlavě blok a přestal jí 
věřit. Takto jsem protrpěl půlku letošní sezony a raději jsem 
se vrátil k osvědčené značce cartridgů K-Tech z roku 2013. 
Najednou byla forma zpět a blok v hlavě jsem rozjezdil.
 
Jak těžké je ideálně nastavit motorku?
Rozhodně to není lehké, člověk se do toho nesmí zamotat. 
Je třeba postupovat pomalu a systematicky. Hodně pomáhá 
i šikovný mechanik. Do roku 2013 jsem spolupracoval se 
zkušeným Martinem Janouškem, kterému jsem věřil natolik, 
že na motorce mohl cokoliv změnit a já měl pocit, že jedu 
na absolutně nejlépe nastaveném podvozku. Největší roli 
v tom zkrátka hraje psychika. Letos jsem spolupracoval 
s člověkem, jenž do motorek přišel teprve loni, a s tou novou 
technikou jsme tápali. Nutno podotknout, že i tímto se člo-
věk učí. Soběstačnost je nezaplatitelná, protože jakmile 
odejde člověk, o kterého ses opíral, jsi v háji.

Vraťme se ještě o pár let zpět. Nějakou chvíli jsi 
jezdil v agenturách, kam jsi šel dál?
Z agenturního ježdění člověk časem zakrní. Michal Filla 
za mnou jednou přišel, ať zkusím Alpe Adrii, že v agentu-

ROZHOVOR

David Ouředníček začínal v agenturách okruhového ježdění, později 
přešel do Alpe Adria a vyzkoušel si i závody Mistrovství Evropy 
a Mezinárodního mistrovství Německa
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rách pro mě nemá cenu jezdit. Člověk tam nemusí vyhrá-
vat všechny závody, aby se cítil na přestup do Alpe Adria. 
Stačí, aby měl snahu se zlepšovat. Ve velké konkurenci 
pak přijde zrychlení samo. K agenturám se pak vrátíš, 
jenom když potřebuješ testovat. A stejně jsi z toho ne-
šťastný, protože trať je plná nebezpečných jezdců.

V čem jsou nebezpeční?
Ne, že bych jimi opovrhoval, to vůbec. Sám jsem byl ta-
kový. Zkrátka nemají zkušenosti, nezvládnou situaci a mo-
hou tě trefit. Nebo přijedou s nějakým prehistorickým 
strojem, všude jim to teče a ty si potom nabiješ, protože 
dotyčný neví, že je sám sobě a dalším jezdcům nebez-
pečný. Úplně mám chuť jezdit příští rok IDM, ale s Micha-
lem Fillou pracujeme na novém projektu, takže na to 
nebude čas. Pár závodů si v IDM snad dám, ale soustředit 
se budu na Alpe Adria v kategorii Superbike.

IDM (Mezinárodní mistrovství Německa) sis letos 
vyzkoušel poprvé, že?
Potřeboval jsem na chvíli vypadnout, nemít kolem sebe 
známé, co se diví, že nejedu jako dřív. Proto jsem se roz-
hodl, že zkusím jet závěrečný závod IDM na Hockenhei-
mringu. Tréninky dopadly perfektně, v kategorii Super-
stock jsem byl dvanáctý z osmnácti, z čehož jsem byl 
nadšený. Jenže tamní jezdci nejsou žádná ořezávátká 
a v sobotní kvalifikaci se do toho pořádně opřeli. V neděl-
ním závodě bylo mokro a to byl pro mě konec. Raději jsem 
všechno řídil zezadu, nechtěl jsem se jim do toho plést.

S tou opravdu velkou špičkou to ale není tvá první 
zkušenost, že?
To ne. Na konci každé sezony jsem byl díky výsledkům v Alpe 
Adria nominován na závod Mistrovství Evropy v Albacete. 
Vždycky šlo o krásnou tečku za sezonou v silné mezinárodní 
konkurenci, nicméně výkonnostně to bylo na zcela jiné úrovni 
a zpravidla mi patřilo páté až šesté místo od konce. Jenže i to 
je zkušenost a člověk se znovu posune a zrychlí. Bohužel letos 
ke spolupráci Alpe Adria a ME v Albacete nedošlo.

Jak to?
Letos se závod nejel a od příštího roku se má spojit se 
španělským mistrovstvím. Předtím to fungovalo tak, 
že Alpe Adria automaticky nominovala první čtyři závod-
níky v konečném hodnocení šampionátu a pokud dotyční 
měli zájem, mohli se závodu ME zúčastnit. Od pátého 
do desátého místa pak jezdci mohli žádat o divokou kartu.

Zmínil jsi společný projekt s Michalem Fillou, mů-
žeš nám ho blíže představit?
S Michalem Fillou zakládáme novou agenturu okruhového 
ježdění. Myslím, že spojení Michal Filla a já je ideální. 

Michal bude tváří agentury, já se budu starat o provoz. 
Jsme si jistí, že Michal natáhne dost lidí, přeci jen dělá 
závodního instruktora, lidé ho znají a na závodech mu 
fandí. Zkrátka se chceme celému projektu věnovat naplno 
a věříme, že bude mít úspěch. Já jsem dost houževnatý 
tvor, pokud se do něčeho pustím, oddám se tomu.

Jaký bude kalendář a kolik vypíšete kategorií?
Náplní kalendáře jsou závody v Brně, Mostu a na Slova-
kiaringu, přičemž plánujeme udělat pět akcí za  rok. 
Skladba víkendu bude podobná jako v německém Bike 
Promotion. V sobotu tréninky, v neděli závody pro šestis-
tovky, litry a možná vytvoříme i skupiny šestek a litrů pro 
začínající nebo slabší účastníky. Přeci jen všichni rádi 
třímají pohárek a mají z toho radost. Je to památka.

V jaké cenové relaci se budou pohybovat poplatky?
Představa se tvoří sama v souvislosti s cenou za pronájem 
okruhu. Nicméně částky budou podobné jako u konkurenč-
ních agentur, nebudeme předražení, to slibuji. Musíme ceny 
nastavit tak, aby byly pro veřejnost přijatelné. Nezakládáme 
agenturu primárně pro peníze, to fakt ne. Pokud všechno 
skvěle poběží a nikdo nám to nezhnusí, budeme to dělat rádi.

Takže jaký bude váš další krok?
Přes podzim musíme vytvořit webové stránky, doladit 
kalendář a všechno organizačně zvládnout. Čeká nás hodně 
práce, ale našlápnuto máme pěkně.

Jakou motorku bys doporučil začínajícím závodní-
kům, kteří se s vaší agenturou chystají na okruh?
Zpočátku bych se vyhnul litrům. Já si tím prošel a než se 
člověk něco naučil, stálo to hodně námahy a peněz. Do-
poručuji Yamahu R6, pro začátečníky je ideální a takřka 
nezničitelná.

Text: Aleš Sirný
Foto: European Championship a Dafit Moto Racing Team

ROZHOVOR

David Ouředníček v premiéře na španělském okruhu Albacete v roce 
2012, kde se konal závod Mistrovství Evropy



21 | 

Speciál pro Rallye Dakar z dílen francouzského Peugeot Sportu zaujme již na první pohled. Technická řešení 
jsou ale ještě zajímavější, což potvrzuje už samotný fakt, že se nejedná o automobil s pohonem všech kol. Je 
určený do náročného terénu, který vyhlášená vytrvalostní rallye umí připravit, přesto si má vystačit pouze 
s pohonem dvou kol

Ochystané zbrani Peugeot Sportu pro blížící se 
Rallye Dakar jsme již informovali v prvním čísle 
Racing Life. Tehdy ale ještě nebyla známa žádná 

technická data, protože je tým bedlivě tajil. Dnes už řadu 
technických detailů známe a dostalo se k nám i několik 
postřehů samotných jezdců z testování vozu.
To je samozřejmě příležitost splnit slib z prvního čísla 
a k technicky velice zajímavému závodnímu speciálu se 
vrátit. Nakonec je nejvyšší čas, vždyť start legendární 
vytrvalostní soutěže se nezadržitelně blíží a týmy již od-
počítávají dny do zahájení přesunu techniky, jíž čeká ještě 
dlouhá cesta do Jižní Ameriky.

Inovativní přístup má přinést výhodu
Pro tým Peugeot Sport je účast na Rallye Dakar velkou 
výzvou. Jedná se o několikaletý program, jehož cílem je 
zopakovat úspěchy z minulosti. Všichni v týmu jsou zku-
šení a po stránce vývoje závodních speciálů toho mají už 

dost za sebou, proto nikdo nečeká zázraky hned při prv-
ním startu se zcela novým vozem. Přesto jsou cíle vysoké.
Tým Peugeot-Total se totiž vydal na technicky velmi od-
vážnou a prakticky neprobádanou cestu: „V případě vel-
kých terénních závodů je důležité rozhodnout se mezi 
pohonem čtyř a dvou kol. Po zvážení jsme se nakonec 
rozhodli optimalizovat koncepci dvoukolky, která před-
stavuje velmi zajímavé výhody,“ vysvětluje Bruno Famin, 
ředitel týmu Peugeot Sport. Jde o odvážný krok a tým se 
tak pokusí dosáhnout prvního vítězství dvoukolky s die-
selovým motorem na Dakaru.
Za účelem vyrovnání šancí pravidla kompenzují přirozené 
výhody vozů 4×4 tím, že poskytují automobilům s po-
honem jedné nápravy několik zajímavých výhod. Jean-
-Christophe Pallier, který je odpovědný za technické 
otázky dakarského projektu, tyto výhody krátce shrnul: 
„V automobilovém sportu je nepřítelem výkonnosti hmot-
nost. V cross-country rallye je však dvoukolkám povolena 

Peugeot 2008 DKR  
jde vlastní cestou

TECHNIKA
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mnohem nižší hmotnost než vozům s pohonem všech 
čtyř kol. Mohou být také opatřeny většími koly, což jim 
poskytuje určitou výhodu při zvládání nástrah terénu. 
Navíc bylo možné zkrátit přední převis. Vůz 2008 DKR je 
tak schopný téměř vyšplhat po svislých stěnách! A to 
není všechno. Automobil je díky prodloužení zdvihu 
odpružení na 460 mm místo 250 mm schopen lépe pře-
konávat překážky, což je na závodu jako Dakar zásadní 
věc!“ Zmínit musíme i další citelnou výhodu, jíž předsta-
vuje možnost upravovat tlak v pneumatikách na dálku 
z kabiny, což se hodí zejména když vůz vjede do duny. 
Tím lze ušetřit vzácné minuty proti vozům s pohonem 
4×4, kde se tato regulace provádí ručně.
Aby bylo možné těchto výhod naplno využít, zapojili 
inženýři svou kreativitu a přišli s opravdu kompaktním 
vozem. S tím souvisí i uložení motoru. Turbodieselový 
šestiválec je totiž uloženým vzadu uprostřed, což má 
i pozitivní vliv na rozložení hmotnosti „Uložení všech 
důležitých součástí do tak malého prostoru byl docela 
hlavolam,“ přiznal Jean-Christophe Pallier. „Vzhledem 
k tomu, že malé auto má tendenci cítit se lépe na klika-

tých rychlostních zkouškách typu WRC, zvyšuje toto 
uspořádání potenciál dvojkolky v situacích, kdy mají 
obvykle výhodu čtyřkolky,“ dodává.

Technika podrobněji
Vzadu uprostřed uložený naftový motor V6 twin turbo 
má objem bez mála tři litry aprodukuje výkon 250 kW 
(340 koní). Jeho maximální točivý moment je 800 Nm. 
Jedná se o čtyřiadcetiventilovou pohonnou jednotku 
spolupracující se šestistupňovou sekvenční převodov-
kou a roztáčející kola zadní nápravy. Bez zajímavosti 
není ani kapacita palivové nádrže, která má objem 400 
litrů.
Podvozek má dvě pružina a dva tlumiče na kolo, a dis-
ponuje celkovým zdvihem 460 mm. Brzdy používají 
čtyřpístkové třmeny z  lehké slitiny a ocelové přední 
i zandí brzdové kotouče s vnitřní ventilací. Mají shodný 

Závodní speciál se testuje na různých površích i na kamenitém 
podkladu, se kterým se bude potýkat i při Rallye Dakar

Detail sání s filtrem před podběhem zadního kola. Kvůli prachu 
a nečistotám je přívod vzduchu po obou stranách vozu až ve výši 
bočních oken

Velezkušený Carlos Sainz testuje vůz od samého začátku  
a má zásadní vliv na jeho vývoj

Detail zadní nápravy vozidla vystaveného na letošním podzimním 
autosalonu v Paříži, kde bylo upoutané na nakloněné ploše a tak se 
nám podařilo nahlédnout i pod vůz
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průměr 355 mm. Dvoudílné hliníkové disky kol o roz-
měru 17x8,5 obouvají pneumatiky Michelin 37/12,5.
Karbonová karoserie stojí na trubkové ocelové kon-
strukci. Délka vozu činí 4099 mm, šířka 2033 mm a výška 
1912 mm. Rozvor náprav je 2800 mm.

Jezdci chválí odpružení
Vůz Peugeot 2008 DKR má za sebou již řadu testů. Těch 
jízdních se od počátku účastnil Carlos Sainz, rallyová le-
genda dnes již s četnými zkušenostmi z náročné Rallye 
Dakar je skutečně cenným členem týmu. Ve druhé fázi 
testování se připojili i další dva jezdci: Stéphane Peter-
hansel a do této doby motorkář Cyril Despres. Tedy další 
dvě dakarská esa s řadou zkušeností a úspěchů, byť De-
spres zažije Dakar za volantem místo za řídítky poprvé.
Jaké jsou jezdecké ohlasy a co piloty při testování nejvíce 
zaujalo? Jen v superlativech hovořili o podvozku, Stéphane 
Peterhansel byl doslova ohromen: „Nikdy jsem neřídil 
auto s tak velkým odpružením. Prvním velkým překvape-
ním bylo, jakým způsobem Peugeot 2008 DKR pohlcuje 
výmoly. Byl jsem zvyklý poskakovat uvnitř vozu jako ha-
drová panenka a teď vidím, jak dokáže jet auto efektivně 
a hladce. Vždycky, když jsem se obával dopadu, tak ho 
odpružení a velká kola absorbovaly. Je to skvělý pocit, 
že můžu přejet přes výmoly v rychlosti 120 až 130 kilo-
metrů za hodinu místo 80. Budu tomu muset přizpůsobit 
styl řízení!“ Jední dechem ale dodává: „Dvoukolka je o něco 
živější a vyžaduje přesnější vedení. V tomto ohledu je 
trochu obtížnější ji ovládat. Musíte vždycky počítat s tím, 
že může vybočit.“
Bývalý motocyklista Cyril Despres nejprve absolvoval jízdu 
na sedadle spolujezdce vedle Stéphana Peterhansela, pak 
se sám chopil volantu. Po návratu ze své vůbec první 
testovací jízdy jen obtížně hledal slova: „To bylo šílené! 
Ve všech ohledech to předčilo všechno, co jsem si doká-
zal představit, a to jsem zdaleka nejel naplno. V jednom 

okamžiku jsem se přestal soustředit. Zapomněl jsem pod-
řadit a motor jsem vytočil do vysokých otáček.“ I přes tuto 
chybu se Despres dočkal kladného hodnocení. Gilles Pi-
card, který jako spolujezdec Luca Alphanda Dakar dvakrát 
vyhrál a je také bývalý motocyklista, je totiž s debutem 
svého nového kolegy velmi spokojený: „Ten kluk na mě 
zapůsobil, má velmi čistý styl jízdy!“
Také Carlos Sainz byl účasten Cyrilova debutu, který po-
zoroval se shovívavostí staršího bratra: „Jsem přesvědčený, 
že odvede skvělou práci a jsem ostatně připraven mu 
v případě potřeby pomoci. Stéphane i ostatní prokázali, 
že motorkáři jsou schopní zazářit i v autě a vím, že je to 
silný soupeř.“
Testovací jízdy Peugeotu 2008 DKR jsou naplánovány až 
do samého odjezdu do Jižní Ameriky. Teprve tam se ukáže, 
jakou tým odvedl práci a jak byl vývoj zcela nového vozu 
úspěšný.

Text: Milan Jirouš
Foto: autor a Peugeot Sport

Stéphane Peterhansel byl doslova unesen schopnostmi tlumení 
Peugeotu 2008 DKR. Celkový zdvih jeho tlumičů činí 460 mm.

TECHNICKÁ DATA PEUGEOTU 2008 DKR

Typ motoru V6 twin turbo diesel, válce do „V“ 
v úhlu 60º

Objem válců 2993 cm3

Počet ventilů 24

Maximální výkon 250 kW (340 k)

Nejvyšší točivý moment 800 Nm

Maximální otáčky 
motoru

5000 ot/min

Mazivo motoru olej Total Quartz 10W-50

Objem palivové nádrže 400 l

Převodovka šestistupňová sekvenční podélně 
montovaná

Mazivo převodovky olej Total 755 HPX 80W140

Pohon zadních kol

Maximální rychlost vozu 200 km/h

Zavěšení dvě trojúhelníková ramena

Pružiny dvě na každé kolo

Tlumiče dva na každé kolo

Celkový zdvih odpružení 460 mm

Brzdové třmeny čtyřpístkové z lehké slitiny

Brzdové kotouče ocelové vpředu i vzadu o průměru 355 mm

Disky kol dvoudílné hliníkové  
o rozměru 17x8,5 palce

Pneumatiky Michelin 37/12

Karoserie karbonová na trubkové ocelové konstrukci

Délka x šířka x výška vozu 4099 x 2033 x 1912 mm

Rozvor náprav 2800 mm

Přední převis karoserie 641 mm

Zadní převis karoserie 658 mm
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Můžete nám říci, jak jste spokojeni s Peugeotem 
208 T16, který jsme mohli vidět už i v České re-
publice na Barum Czech Rally Zlín? Na této soutěži 
jste se potýkali s problémy, co se stalo?

S „té-šestnáctkou“ jsme spokojeni, letos se už prodalo 26 
aut, z toho 20 už bylo předáno majitelům. Přesto musí 
říci, že pokud bych měl udělat nějaký závěr, tak by byl 
takový trochu rozporuplný. Jsem stejně jako zbytek týmu 

Na pařížském autosalonu jsme si domluvili schůzku s ředitelem továrního týmu Peugeot Sport, který stojí 
za vývojem řady závodních speciálů. Bruno Famin mám odpověděl především na otázky týkající se nové 
zbraně pro Rallye Dakar v podobě Peugeotu 2008 DKR a také na několik dotazů k rallyovému Peugeotu 208 
T16, tedy vozu třídy R5.

ROZHOVOR

Bruno Famin: Peugeot 208 T16  
a Citroën DS3 R5 jsou zcela identická auta
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přesvědčený, že je ten vůz dobrý, že má skvělý potenciál, 
výborný podvozek, ale přesto tak hrají jistou úlohu některé 
detaily. Ty se zdají být drobnostmi, ale mohou být pro 
celkový výkon zásadní. Tyto věci se nám bohužel přihodily 
na těch závodech, co jsou nejvíc vidět a jedním z nich je 
i barumka.

Na co přesně narážíte?
Jde o dvě základní věci. Jednak se objevovaly ještě takové 
ty dětské nemoci a pak jde o samotné týmy, které vůz 
používají. Ty se ještě musejí naučit správně připravit auto, 
což není vůbec jednoduché.

A co se dělo na barumce?
Tady nám shořel kabel napájející vodní pumpu, takže 
došlo k závadě chlazení. Chyba mohla být jak kvalitativní, 
tak v montáži. Následně jsme překontrolovali všechny 
tyto kabely, které máme skladem a žádný další vady ne-
vykazoval, ani se s tímto typem závady další týmy provo-
zující 208 T16 nesetkaly. Proto si myslím, že to způsobila 
chybná montáž.

A co na dalších soutěžích, co třeba problémy 
na Kypru?
Tam nás potkala kombinace dvou chyb. Jednak špatný 

zadní diferenciál a následkem toho se s autem nedalo 
dobře zatáčet. Aby si s nedotáčivostí vozu pilot, kterým 
byl Craig Breen, poradil, musel více šlapat na plyn. To ale 
způsobilo přehřátí. Druhý problém nastal s kabelem al-
ternátoru. Ten byl sice v pořádku, ale byl špatně připojený 
a poškodil radiátor. To jsou malé chyby přípravy, které 
však způsobí velké potíže.

Vraťme se ještě krátce k barum rallye. Při průjez-
dech Peugeotu 208 T16 a Citroënu DS3 R5 si řada 
diváků všimla, že oba vozy mají naprosto iden-
tický zvuk. Jak moc se od sebe technicky liší, jestli 
vůbec?
Jsou to zcela identická auta, výsledek jednoho vývoje.

Tak a teď obraťme list. Jaké máte cíle na Rallye 
Dakar? Sice jste prezentovali, že Peugeot Sport 
na svou účast nahlíží jako na dlouhodobý pro-
gram, ale máte velice zajímavou jezdeckou se-
stavu, máte značné zkušenosti, proto máte určitě 
i nějakou představu, jak chcete dokončit první 
ročník.
Jedná se o tříletý program, což neznamená, že to po třech 
letech zastavíme, ale jsme si jistí, že ty tři roky jezdit bu-
dem. V prvním roce naší účasti se chceme ukázat mezi 

ROZHOVOR
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konkurencí, která je hodně silná a chceme být vidět.
Piloti, kteří vůz testují jej chválí, ale na druhou stranu 
nemáme potřebné srovnání s konkurencí. Proto se sou-
středíme především na spolehlivost auta.

Peugeot 2008 DKR je zajímavý pohonem dvou 
kol, avšak řada lidí právě nad tímto nevěřícně 
kroutí hlavou. Je to až taková výhoda s přihléd-
nutím k různým možnostem, co v tomto případě 
dávají pravidla, jako jsou třeba jiné pneumatiky 
či hmotnost vozu? Vždyť pohon všech kol je 
obecně považován za jakousi jistotu.
Když jsme porovnali pro a proti dvoukolek a čtyřkolek, bylo 
pro nás hodně těžké vybrat. Nakonec jsme se podívali, jaké 
máme soupeře. Ty mají čtyřkolky hodně dlouho, mají za se-
bou náročný vývoj a nám by trvalo skutečně dlouho a bylo 
by to opravdu velké úsilí, abychom je dohnali.

Testujete v různých podmínkách, jaké tedy máte 
dosavadní zkušenosti s tímto vozem disponujícím 
pohonem pouze jedné nápravy?
Pokud jde o zkušenosti, o to co máme natestováno, tak 
vůbec nejsme připraveni, to v žádném případě. Testovalo 

se hlavně ve Francii, až později se piloti přesunuli do Afriky, 
ale ani tak to ještě není to, co potřebujeme. Stále je na-
testováno málo.

Text a foto: Milan Jirouš

ROZHOVOR
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Porsche Carrera Cup GB Championship 
2015: je o co bojovat!

Před několika dny byly vyhlášeny parametry nového ročníku Porsche Carrera Cupu Velké Británie. Jezdce 
láká na atraktivní kalendář i zajímavé odměny za umístění.

Velká Británie se nám může zdát poněkud vzdá-
lené, ale kolébka motorsportu má ambiciózním 
jezdcům opravdu co nabídnout. Důkazem budiž 

chystaný nový ročník Porsche Carrera Cupu, jehož po-
tvrzený kalendář nám právě přistál v redakci. Vrcholem 
je návštěva světoznámého okruhu Spa-Francorchamps 
v  belgickém Ardennes, na  dvě prestižní závodní akce, 
které se pojedou jako podpůrné závody vytrvalostního 
šampionátu FIA WEC.
Tovární tým Porsche bude závodit již druhý rok v nejvyšší 
kategorii LMP1 a opět se ukáže i ve vyhlášeném vytrva-
lostním závodě 24 hodin Le Mans. Zařazení Carrera Cupu 
GB jakožto podpůrného závodu do Spa, zdůrazňuje úzké 
vazby mezi britským šampionátem a Porsche Motorsport.
Během posledních deseti let se Porsche Carrera Cup GB 
stal odrazovým můstkem pro řidiče, kteří chtějí pokračo-

vat v kariéře v GT a vytrvalostních závodech. Šampionát 
je plně integrován do mezinárodního programu Porsche 
Motorsport a má tovární podporu, což v neposlední řadě 
znamená díly a technickou podporu zaručující výborné 
podmínky k rozvoji.
 
Jednotlivé podniky a vypsané třídy
Celkem se uskuteční šestnáct závodů v osmi závodních 
víkendech. Každý víkend tedy obsahuje dva samostatné 
závody. Délka jednoho závodu činí 45 minut. Jak zde již 
padlo, jeden závodní víkend se bude konat v rámci FIA 
WEC, dalších sedm víkendů pak pojedou jezdci Porsche 
Carrera Cupu GB jakožto přidružená série k prestižnímu 
Britskému mistrovství cestovních vozů BTCC.
Porsche Carrera Cup GB je vypsán celkem pro čtyři třídy. 
Jedná se o kategorie Pro, Pro Am1, Pro Am2 a nově také 

PŘEDSTAVUJEME
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pro Rookies Class, tedy třídu určenou pro mladé jezdce. 
Tato třída je vypsána pro piloty ve věku 17 až 24 let, s cí-
lem najít nové talenty pro Porsche Motorsport.

Atraktivní odměny za umístění
Obměnou prošel systém odměn za celkové umístění 
v šampionátu, ty tak výrazně narostly. Už nová třída pro 

mladé jezdce atraktivitou finančních odměn nešetří! 
Za celkové první místo bude pilot inkasovat rovných 
50 000 liber, druhá příčka vylepší rozpočet o 20 000 liber 
a třetí o 10 000 liber.
Celkový vítěz třídy Pro dostane 15 000 liber a plné pokrytí 
nákladů v Porsche Supercupu, včetně inženýrské podpory 
z Porsche Motorsport. Celkový vítěz kategorie Pro Am1 

PŘEDSTAVUJEME

Justin Sherwood se stal šampionem třídy Pro Am1 v roce 2014

V britském Porsche Carrera Cupu se jezdí dost agresivně
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se může těšit na 7000 liber, zápůjčku Porsche 911 a pří-
ležitost strávit půl dne v Porsche Experience Centre Sil-
verstone s řidiči Porsche Works. Celkový vítěz třídy Pro 
Am2 dostane finanční odměnu 5000 liber a zapůjčení 
Porsche 911 na jeden rok.
Kromě toho týmy provozující více než dva vozy, budou 
mít k dispozici po celou sezonu Porsche Cayenne v bar-
vách Carrera Cupu. Samozřejmostí je Carrera Cup Hospi-
tality na každém závodním podniku s dostatečným záze-
mím pro pohoštění týmových návštěv, sponzorů a hostů. 
Navíc za včasnou registraci lze získat zdarma dvě nebo tři 
sady pneumatik Michelin jakožto pobídku, aby se jezdci 
k Porsche Carrera Cup GB připojili co nejdříve.

Mediálně sledované závodění
Porsche Carrera Cup GB se těší velké pozornosti díky zá-
vodům pořádaným současně s BTCC a živým přenosům 
televize ITV4. Tyto přenosy sleduje opravdu velké množ-
ství motoristických fanoušků. Dalších přibližně 30 000 
nadšených diváků sleduje závody přímo na okruzích. 
V průběhu sezony navštíví závody v Anglii a Skotsku při-
bližně 370 000 diváků, aby si vychutnali jedinečnou at-
mosféru. To jsou čísla pro jezdce a fanoušky z České re-
publiky doslova neuvěřitelná.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: Newspress

PŘEDSTAVUJEME

V Donington Parku bylo při Porsche Carrera Cupu GB doslova našlapáno diváky

Porsche Carrera Cup GB Championship 2015

4.–5. dubna kolo 1 a 2, Brands Hatch (Indy), Kent

1.–2. květen kolo 3 a 4, Spa, Belgie (FIA WEC podpůrný závod)

6.–7. června kolo 5 a 6, Oulton Park, Cheshire

27.–28. června kolo 7 a 8, Croft, North Yorkshire

8.–9. srpna kolo 9 a 10, Snetterton, Norfolk

22.–23. srpna kolo 11 a 12, Knockhill, Skotsko

26.–27. září kolo 13 a 14, Silverstone (Národní), Northamptonshire

10.–11. října kolo 15 a 16, Brands Hatch (GP), Kent

17.–19. 10. Barcelona-Catalunya, Španělsko
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Letošní šestý ročník Citroën Racing Trophy CZ 
byl posledním, kdy se rozdávaly finanční odmě-
ny za umístění. Příští rok značkový pohár o tuto 

výsadu přijde. „Nastává to, co se dalo očekávat. Pod-
porovat v  Česku i  některých dalších zemích dvě tři 
auta není pro Citroën Racing zajímavé. Proto podpo-
ra finančními odměnami posádek zůstane ve své pů-
vodní podobě pouze ve Francii, v Německu a ve Švý-
carsku. Jinak se Citroën Racing rozhodl více zaměřit 
na  seriály JWRC a  WRC2,“ popisuje aktuální situaci 
Tomáš Pletka, oficiální promotér poháru a zástupce 
Citroën Racing v ČR.
Promotér se absenci finančních odměn bude snažit 
vykompenzovat formou hmotných odměn. „Půjdeme 

vlastní cestou. Budeme se snažit pro účastníky s vozy 
Citroën kategorie R5, R3, R2 a R1 zajistit i přes absenci 
finančních odměn za umístění cenné hmotné odměny, 
společné zázemí s cateringem a stálou mediální pod-
poru. Se zachováním hlavních aktivit plánujeme ze-
jména na největších domácích podnicích. Vše se bu-
deme snažit co nejdříve konkretizovat,“ nastiňuje 
Pletka.
Zásadní změny podoby poháru doprovází i rozhodnutí 
o úpravě jeho názvu. „S ohledem na pevné vazby se 
stávajícími hlavními partnery poháru se jeho 7. ročník 
představí jako Citroën Total Michelin Trophy CZ,“ uza-
vírá přehled zásadních změn, které pohár v příštím 
roce čekají, Tomáš Pletka.

Citroën DS3 R3 se dočkal evoluce s přídomkem MAX. Vůz se od základního provedení liší hned v několika 
ohledech. To však není jediná novinka týkající se francouzské značky na našich rallyových tratích. Pohár vozů 
Citroën totiž prochází zásadní změnou a i proto do sezony 2015 vstoupí pod novým jménem Citroën Total 
Michelin Trophy CZ.

TECHNIKA

Představujeme nový Citroën DS3 R3 MAX



České kategorii dvoukolek vévodí Citroën DS3 R3T,  
objevte jeho novou upravenou verzi Citroën DS3 R3 MAX.

Možnost financování vozu i havarijního pojištění.

Možnost účasti na poháru Citroën o atraktivní výhry!
Na vybraných závodech k dispozici atraktivní zázemí Citroën.

Více informací najdete na www.gekonracing.cz

http://www.gekonracing.cz
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Nový Citroën DS3 R3 MAX
Světlo světa nedávno spatřila evoluce rallyové „dé-es-trojky“. 
Jedná se o vůz pod označením DS3 R3 MAX, který je po-
staven zcela v souladu s předpisy FIA pro třídu R3T. Vozidlo 
se dodává v asfaltové nebo šotolinové specifikaci a samo-
zřejmě lze také získat potřebný kit pro proměnu vůz 
na druhý typ povrchu. Navíc pro majitele starší verze DS3 
R3 je k dispozici přestavbový kit na DS3 R3 MAX.
Provedení DS3 R3 MAX prodělalo proti výchozímu modelu 

několik inovací. Například přeplňovaný čtyřválcový motor 1.6 
THP má zvýšený výkon na 234 koní a taktéž maximální točivý 
moment narostl, a to na 430 Nm. Pohonná jednotka nově 
spolupracuje se šestistupňovou sekvenční převodovkou.
Více si o novém automobilu řekneme v příštím čísle, kde 
probereme i ceny jednotlivých variant a přestavbového 
kitu pro původní model DS3 R3.

Text: Milan Jirouš
Foto: Citroën
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Za volantem legendy Audi Sport quattro

Když před časem přišla nabídka usednut za volant této legendy a projet se s ní po úsecích jako je Col De Turini, 
kde se jezdí neméně slavná Rallye Monte Carlo, nebylo co řešit. Nutno říct, že to byl jeden z nejemociálnějších 
řidičských zážitků.

TEST

Legendární Audi Sport quattro mělo výstavní pre-
miéru na  podzim 1983, kde jej veřejnost poprvé 
spatřila na  frankfurtském autosalonu. Celkem byl 

tento sportovní vůz vyroben v počtu 220 kusů, na dal-
ší 4 automobily byly vyrobeny veškeré potřebné části 
smontované do několika celků, avšak k finální komple-
taci a prodeji vozidel nikdy nedošlo, i když 2 vozy byly 
pravděpodobně později použity sportovní divizí Audi.
Pro Audi Sport quattro byly určeny čtyři odstíny laku: 
červený Tornadorot (vyrobeno 134 vozidel), bílý Alpinweiß 
(vyrobeno 134 vozů), modrý Kopenhagenblau (vyrobeno 
21 aut) a zelený Malachitgrün (vyrobeno 15 vozů). Pouze 
2 automobily vyjely v jinak nenabízené černé barvě. Na za-
kázku si je nechal vyrobit tehdejší generální ředitel Audi 
Ferdinand Piëch. Z červených vozidel bylo 89 určeno 
k volnému prodeji, 6 prototypů, 19 zkušebních aut a 20 
bylo použito automobilkou k rallye aktivitám.
Cena vozu byla při zahájení prodeje v roce 1984 stanovena 
na 195 000 DM, od roku 1985 se zvýšila na 203 850 tehdy 
používaných západoněmeckých marek. Dnes jde o jeden 
z velice ceněných sběratelských modelů a tomu i odpovídá 

jeho hodnota. V inzerci jsme nalezli automobil v barvě 
Tornadorot za necelých 280 000 švýcarských franků, tedy 
v přepočtu asi 6 435 000 korun.
Audi muselo vyrobit civilní provedení vozu v počtu 200 
kusů, což byla tehdy platná podmínka pro získání homo-
logace pro závodní provedení automobilu. Vyrobeno bylo 
ale o 20 vozů více. Samotných závodních vozů skupiny B 
celkem vzniklo 22 kusů. Kromě rallye se závodní speciály 
Audi Sport quattro výrazně prosadily i v závodech do vr-
chu.

Skutečný náskok díky technice
Slogan používaný automobilkou Audi perfektně vystihuje 
model Sport quattro. V době uvedení na trh to bylo auto 
z říše snů a nakonec i dnes je snem nejednoho fanouška 
automobilové techniky a rychlých kol. Systém stálého 
pohonu všech kol quattro a výkonný motor i ve své civilní 
verzi dopovaný mohutným turbodmychadlem, to jsou 
prvky, které tento sportovní automobil stavějí do úplně 
jiného světla, než ostatní vozidla z tuctové produkce teh-
dejší doby.
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Přeplňovaný motor o objemu 2,2 litru dává výkon 225 kW 
(306 koní). To je i na dnešní dobu dost. Zásluhu na tom 
má velké turbodmychadlo KKK pracující s tlakem 2,04 MPa. 
K tomu připočtěte pohon všech kol quattro, díky němuž 
se auto pohybuje s jistotou i mimo zpevněné cesty a po-
hotovostní hmotnost 1300 kilogramů. Tyto základní hod-
noty dávají tušit sku-
tečně mimořádné 
jízdní zážitky.

Jízda z říše snů
K  vyzkoušení byly 
k dispozici dva vozy, 
jeden v  červené 
a  druhý v  zelené 
barvě. Oba v  na-
prosto perfektním 
originálním stavu, 
takže jde o  zcela 
identické automo-
bily. Trasa je jasná, 
z Monte Carla po kli-
katých silničkách, 

kudy nezřídka vede i slavná rallye, až do Švýcarska. Za vo-
lant usedám s pocitem obrovské pokory. Sice jsem už 
držel volant řady zajímavých vozidel, ale tohle, to je přece 
Audi Sport quattro!
Interiér vozu je pro osoby většího vzrůstu celkem stísněný, 
pro mou postavu o výšce 175 cm ale jako šitý na míru. Pravda, 

sedačku mám posu-
nutou až vzadu, kde 
už zůstává místo 
možná tak pro nohy 
dítěte, dospělý člověk 
by je měl přimáčk-
nuté k zadním sedá-
kům. Ale co, je to 
sportovní auto, ne 
rodinný kombík! 
Tomu dopovídají také 
sedadla Recaro, která 
jsou i poletech bez-
vadná. Je vidět, že je 
o  vůz ve  vlastnictví 
automobilky Audi vý-
borně postaráno.

Nejen před svýcarským horským hotelem bylo Audi Sport quattro 
středem pozornosti

Sportovní sedadla Recaro jsou skutečně vynikající

Motor vybavený velkým turbem produkuje výkon 225 kW (306 koní)
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Ale dost řečí, to o co tu opravdu jde, je samotná jízda. 
Auto zrychluje tak nějak podle očekávání dokud se ručička 
otáčkoměru nevyšplhá ke čtyřtisícové hranici, to co ná-

sleduje pak, to je hotové porno na kolech. Nejdříve jsem 
dostal kopanec do zad, jako kdyby mě někdo přetáhl 
baseballovou pálkou – to jak brutální silou zabralo velké 

TEST

Řízení tohoto vozu bylo jedním z nejsilnějších motoristických zážitků mé kariéry

Vozidel v barvě Malachitgrün automobilka vyrobila jen 15 kusů
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turbodmychadlo. Pak se krajina za okny podivně rozma-
zala, jako když ji hodí na plátno rychlým štětcem šílený 
malíř. Svírajíc volant valim oči daleko před kapotu, protože 
zatáčka, která byla před sekundou vzdálená je v mžiku 
válcovaná rozehřátými pneumatikami testovaného vozu.
Burácení motoru přerušuje pouze odfukování při přeřa-
zení. Recara mne pevně drží v sedle, přesto se zpočátku 
trochu peru s nedotáčivostí. Audi Sport quattro je jedno 
z těch aut, co začínají pořádně fungovat až když jim na-
ložíte. Zkrátka s narůstající rychlostí si tu vše o poznání 
lépe rozumí. To ale znamená i jiný způsob jízdy do zatáček, 
který v horách, kde do čtyř z pěti zatáček vůbec nevidíte, 
dost dobře není možné vždy praktikovat.
Za jízdy vnímáte každý zub v diferenciálu, užíváte si zrych-
lení a zpětnou vazbu řízení, které informuje o každé ne-
rovnosti. Žádná matoucí elektronika, jen syrová mecha-
nika, paráda! Není divu, že po pár metrech se dostavila 
euforie skoro až tlačící do očí slzy štěstí. Tohle je jízda, 
kterou vám dnešní auta už nenabídnou. Svezení s Audi 
Sport quattro se pro mne stalo jedním z největších auto-
mobilových zážitků. Ne z důvodu výkonu motoru, ale díky 
kombinaci všech parametrů a absenci elektroniky, která 
u moderních vozidel zásadním způsobem ovlivňuje vní-
mání auta. Tady člověk pochopí oblibu rallye historických 
vozidel mezi jezdci. Je to úplně jiný druh adrenalinu, je 
to droga, která vás zcela semele – a co víc, je to neskutečně 
krásný pocit!

Text a foto: Milan Jirouš

TEST

Srovnání civilního a závodního Audi Sport quattro  
(první a tedy i nejslabší verze)

Motor turbem přeplňovaný řadový pětiválce  
se čtyřmi ventily na válec

Objem motoru 2142 cm3

Turbodmychadlo KKK

Maximální výkon 225 kW (306 k) 309 kW (420 k)

Nejvyšší točivý 
moment

350 Nm 460 Nm

Hmotnost 1300 kg 1050 kg

Zrychlení  
z 0 na 100 km/h

4,6 s 3,8 s

Tento závodní stroj krotil na tratích legendární Walter Röhrl

Motor vozu skupiny B nabízí výkon 309 kW (420 k),  
později byl ještě navyšován
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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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51. ACI Rallye večerní Prahou  
zná vítěze

Máme za sebou již 51. ročník oblíbené soutěže zaměřené na bezpečnost a dovednosti v silničním provozu. 
Soutěže, která je otevřena široké motoristické veřejnosti, zejména pak těm motoristům, kteří si chtějí ověřit 
a vylepšit své řidičské umění. Racing Life byl mediálním partnerem této akce.

Letošní 51. ročník Rallye večerní Prahou, jedoucí se 
pod záštitou Ústředního automotoklubu České 
republiky, ovládla posádka Májský – Přástka s dnes 

už historickým Trabantem 601. Celkově druhá dokon-
čila dvojice Vizi – Novák a  třetí místo patří tandemu 
Havlínová – Havlínová s vozem Fiat Seicento.
Těm patří také prvenství v kategorii Ženy (patří sem 
také smíšené posádky). V této třídě si druhou příčku 
připsala posádka Charvátová – Javorský a třetí příčku 
vybojovala dvojice Husáková – Bohata. Kategorii Muži 
ovládl tandem Zmeškal – Zmeškal s Opelem Astra, před 

posádkou Kotas – Růžička a třetími Hofírkem s Horákem.
Mezi historickými automobily byla nejúspěšnější již 
zmiňovaná posádka Májský – Přástka jedoucí s Traban-
tem 601. Druhé místo patří posádce Vizi – Novák a třetí 
Kroutilovi se Slavickým. Mezi elektromobily si nejlépe 
vedla dvojice Novotný – Novotný s automobilem Opel 
Ampera. Druhé místo brala posádka Janda – Jandová 
a třetí příčku duo Špaček – Frey.
51. ročník Rallye večerní Prahou startující na holešo-
vickém výstavišti při výstavě Autoshow, opět přinesl 
dramatické chvíle i dobrou zábavu. Soutěž zaměřená 
na bezpečnost silničního provozu se odjela i díky pod-

poře všech zúčastněných partnerů, včele se společností 
ACI, ale i dalších jako je eshop Kvalitní díly.cz a medi-
álních partnerů, ke kterým patří také náš magazín  
Racing Life.
Letošní 51. ACI Rallye večerní Prahou je již za námi, 
příští rok se ale tato soutěž opět přihlásí o slovo a pro 
všechny řidiče tak znovu nastane příležitost prověřit 
své schopnosti za volantem, ale i formou praktických 
testů například ze zdravovědy. Autoklub Bílá labuť toto 
klání chystá pravidelně jak pro členy klubu, tak pro 
širokou motoristickou veřejnost.

PODPORUJEME

Rallye večerní Prahou je dovednostní soutěž mající za cíl podporu 
bezpečnosti v běžném silničním provozu

Pro elektromobily a hybridní vozy je tradičně vypsána samostatná třída
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V. Rallye Berounka Revival  
za cílovou čarou

Racing Life se stal mediálním partnerem již pátého ročníku Rallye Berounka Revival a spolupráce s promo-
térem této akce bude pokračovat i nadále. Rozšíří se i na Rallye Praha Revival a oblíbené závody automobilů 
do vrchu Edda Cup.

Letošní ročník Rallye Berounka 
Revival opět přilákal posádky 
zvučných jmen a  řadu zajíma-

vých vozů. Na  soutěžící čekala řada 
kilometrů v poklidném tempu v běž-
ném provozu i uzavřené měřené úse-
ky, kde řada matadorů zavzpomínala 
na svou aktivní závodnickou kariéru.
Dle ohlasu na závěrečném ceremoni-
álu se akce líbila a nebyl řešen žádný 
zásadní problém. Také na silnicích se 
účastníci chovali svědomitě a  na-
prosto bez incidentů! Sobotní večer 
na hotelu Vltava byl excelentní, plný 
vzpomínání a vyprávění. V. Rallye Berounka 
Revival zkrátka splnila účel, když svedla dohro-
mady automobilové legendy a fanoušky mo-
toristického sportu.
O oblíbenosti akcí tohoto typu svědčí i velice 
rychlé zaplnění startovní listiny na jarní Rallye 
Praha Revival. Už po 28 hodinách od otevření 
přihlášek dne 27. 10. bylo registrováno 63 
posádek. Dne 31. 10. pak byla zcela zaplněna 
startovní listina čítající 180 vozidel, nad tento 
limit se už mohou přihlásit jedině legendy let 
minulých a  účastníci Rallye Berounka  
Revival, kteří mají možnost startu 

na dalším revivalu rezervovanou.
Příští rok na jaře nás tedy opět čeká ve-
lice zajímavá akce s  řadou zvučných 
jmen a krásných historických vozů. Pro-
slýchá se, že účast potvrdila i jedna sku-
tečně mimořádná legenda, ale nepřed-
bíhejme.

PODPORUJEME
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Soutěžící měli odpovědět na  tři otázky, odpověď 
na poslední z nich přitom byla rozhodující. Nejvíce 
se nám zamlouvala odpověď pana Čermáka, který 

navrhoval zavedení nové rubriky, představující závodní 
okruhy a tratě. Tato nová rubrika bude jednou z novinek, 
které uvedeme v příštím roce.

Po několika dnech za volantem Peugeotu RCZ-R 
jsme výherce požádali o několik postřehů k to-
muto vozu. Jak se mu tedy zamlouval?
Pokud jde o design, za ten by se nemusel stydět ani nějaký 
supersport, a to zejména při pohledu na záď vozu. Kaž-
dého musejí ihned zaujmout velké brzdy. Co mne ale 
opravdu překvapilo je motor. Výrobci se podařilo dostat 
z řadového čtyřválcového motoru o objemu 1,6 litru úcty-
hodný výkon 270 koní díky mohutnému turbu. Aby vnitřek 
motoru vydržel přísun plnícího tlaku, tak klika, ojnice 
a písty nejsou odlévané, ale kované. Zkrátka civilní vůz 
s řadou závodních prvků, které navíc výborně fungují.

Můžete RCZ-R porovnat s nějakým jiným vozem, 
se kterým máte delší zkušenost?
Možná mě teď označíte za blázna, protože bych rád po-
rovnal RCZ-R se Subaru WRX STI. Typově to jsou naprosto 
odlišné automobily, ale mají jedno společné a to snahu 
být za každou cenu nejrychlejší. WRX STI má 300 koní, je 
to stálá čtyřkolka s manuálně řízenými třemi diferenciály, 
Peugeot má jak jsem říkal 270 koní a je to předokolka se 
samosvorným diferenciálem. Samosvorný diferenciál 
na přední nápravě beru v tomto případě skoro jako kou-
zelné slůvko. Razantnost, se kterou díky němu RCZ-R umí 
vyjíždět ze zatáčky, mě totiž připomíná STI. Samozřejmě 
s tím rozdílem, že Subaru se vytáhne čtyřmi koly a „er-cé-
zet-er“ jen dvěma. Za vším stojí právě samosvorný dife-
renciál, který hodně omezí prokluz odlehčeného kola. 
Pokud se v zatáčce nenachází velké nerovnosti, podvozek 
se chová jistě a nemá tendenci měnit směr jízdy bez po-
kynu řidiče. Další opravdu velkou předností tohoto vozu 
jsou závodní čtyřpístkové brzdy Alcon, jsou prostě k ne-
utahání!

Pokud bych chtěl opravdu srovnat tyto dva vozy, které 
jsou svojí konstrukcí naprosto odlišné, tak musím říct, 
že jízdními dojmy si jsou velice blízcí. Myslím, že se Peu-
geotu podařilo udělat opravdu sportovní auto!
Ještě co by stálo za zmínku je spotřeba. Po dobu co jsem 
s automobilem jezdil a to hlavně po Praze, kombinovaná 
spotřeba nepřelezla hranici 9 litrů a to bylo příjemné 
oproti STI, kde by se při tomto stylu jízdy dala číslovka 9 
násobit dvěma.

Výherce naší soutěže si převzal atraktivní výhru v podobě vozu Peugeot RCZ-R. Jak se mu s vozem jezdilo?

Peugeot RCZ-R  
v rukou výherce

SOUTĚŽ



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 


