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Editorial

Vážení čtenáři,

čtvrté číslo magazínu Racing Life se nám trochu opozdilo, 
za což se omlouvám, ale důvodů bylo hned několik. 
Jedním z nich byla má práce na projektu Sen o Dakaru, 
tedy návratu historického kamionu LIAZ ke břehům 
Růžového jezera v Senegalu, dalším důvodem bylo sbí-
rání a zpracovávání informací týkajících se Rallye Dakar 
probíhající v Jižní Americe. Tato náročná dálková soutěž 
je také hlavní náplní tohoto čísla a určitý prostor jí bu-
deme věnovat i příště, protože tentokrát se ani zdaleka 
nedostalo na vše, o čem chceme psát.

Na následujících stránkách ale najdete i  jiná témata. 
Třeba velice zajímavý pohled do historie, který vám 
představí jeden motoristický unikát. Komu přišla šesti-
kolová formule Tyrrell P34 jako úlet, bude se tentokrát 
skutečně držet za hlavu. Upozornit musím i na soutěž 
pořádanou ve spolupráci se společností TOTAL.

Rád bych také mezi čtenáři přivítal majitele asistenčních 
karet ÚAMK. Věřím, že spolupráce s ÚAMK bude přínosná 
pro všechny. Vždyť tento automotoklub kromě posky-
tování pomoci motoristům na cestách působí i v oblasti 
motoristického sportu. Když už jsem zmínil vás čtenáře, 
věřte že podle nasbíraných statistik je vás nejvíce z České 
republiky, asi 20 % ze Slovenska a pak následují další 
okolní země. Racing Life si ale našel čtenáře také v USA 
či Turecku, nejexotičtější destinací kam byl magazín 
stažen, je však africká Keňa. Téměř třetina z vás používá 

ke čtení magazínu mobilní zařízení, tedy tablet nebo 
telefon, což je taktéž zajímavý údaj.

Ale dost statistik. Rád bych se totiž ještě krátce ohlédl 
za uplynulým rokem, který byl pro Racing Life startovním. 
Myslím, že se magazínu podařilo urazit už slušný kus 
cesty a že si pomalu našel své místo mezi řadou titulů, 
které v České republice vycházejí. Děkuji za to jak vám 
čtenářům, tak všem kolegům, kteří na magazínu pracují. 
Právě jejich nadšení a snaha jsou tím pravým hnacím 
motorem při přípravě dalších čísel.

Závěrem vám popřeji nejen příjemné čtení nového čísla 
Racing Life, ale i vše nejlepší do roku 2015 a to slovy, 
která jsem už použil na svém facebooku:

Život je jako velký závod a ne vždy to jde v rukavičkách. 
Jeden rok je jako jedno kolo nebo rychlostní zkouška. 
Pokud v jednom kole ztrácíte, můžete to v dalším na-
pravit. Proto vám do nového kola 2015 přeji, aby bylo 
tím povedeným a aby vám další rok vyšel podle představ. 
Porážejte soupeře na trati i v běžném životě, ale přitom 
jim prokazujte respekt, jaký si zaslouží. Vždyť soupeř 
není škodná, je motivací a současně příležitostí něco se 
přiučit. Pokud takto své soupeře uvidíte, bude pro vás 
rok 2015 úspěšný.

Milan Jirouš, vydavatel

Zajistěte si pravidelný odběr elektronického časopisu přímo na váš e-mail. Stačí se jen zaregistrovat 
na www.racinglife.cz a každé nové vydání budete mít k dispozici zcela zdarma.
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Peugeot Rally Academy  
startuje v lednu

Tým Peugeot Rally Academy je již 
připraven na novou sezonu s vozy 
Peugeot 208 T16 a 208 R2. Ve 3. roč-
níku budou výběr tvořit tři jezdci: 
irský lídr Craig Breen, nováček z Fran-
cie Charles Martin a portugalský ju-
nior Diogo Gago. První etapou boha-
tého programu je rakouská Jänner 
Rallye od 4. do 6. ledna 2015.
Craig Breen, který je hlavním před-
stavitelem Peugeot Rally Academy 
již od svého založení, se opět pouští 
do mistrovství Evropy, s hlavním cí-
lem získat titul za volantem vozu Pe-
ugeot 208 T16. Společně se Scottem 
Martinem přinesl značce Peugeot 
první mezinárodní vítězství v roce 
2014 na Akropoli.
Program závodní trojice Breen/Mar-
tin/208 T16 tvoří 9 závodů, Peugeot 
Rally Academy se neobjeví jen na 
startu kyperské rallye. „Jsem šťastný, 
že budu pokračovat s týmem Peu-
geot Sport,“ uvedl Craig (24 let). „Mým 
cílem je titul ERC. V roce 2014 se to 
nepodařilo, protože při mně nestálo 
štěstí, auto bylo nové…, v příští se-
zoně by se mi mělo dařit lépe, auto 
je spolehlivější a dosahuje vynikají-
cích výkonů, s  týmem se dobře 
známe, statut oficiálního pilota mám 
již 3. rok. Moc se na tuto nádhernou 
sezonu těším, budu ji absolvovat 
s  podporou týmu Peugeot Sport, 
účastním se 7 závodů v rámci WRC2, 
s vozem 208 T16 a stejným týmem.“ 
Před Craigem Breenem se tak v roce 
2015 rýsuje pěkně nabitá sezóna.
Druhým pilotem v Peugeot Rally Aca-
demy je Charles Martin (25 let), který 

po Kevinu Abbringovi zvítězil v po-
háru 208 Rally Cup. Vítěz ročníku 2014 
se s vozem 208 T16 účastní šesti zá-
vodů: 4 rallye evropského šampio-
nátu (Irsko, Azorské ostrovy, Barum 
a Řecko) a dvou závodů v rámci mis-
trovství Francie (Le Touquet a Le Var).
A konečně juniorský vítěz poháru 208 
Rally Cup Portugalec Diogo Gago 
(23 let) se pokusí převzít štafetu od 
odcházejícího Stéphana Lefebvra. 
Diogo za volantem 208 R2 bude s po-
mocí týmu Peugeot Rally Academy 
bojovat o juniorský titul ERC. Aby si 
své vítězství pojistil, rozhodl se dopl-
nit čtyři závody, v nichž laureáti 208 
Rally Cup Junior sbírají body, o zbý-
vající dva závody. Účastní se tak ce-
lého mistrovství ERC junior.
Organizace programu Peugeot Rally 
Academy byla opět svěřena týmu 
Saintéloc.

Engeho vítězná tečka  
za úspěšnou sezonou

Liberecký závodník Tomáš Enge za-
čal sezónu 2014 březnovým vítěz-
stvím v Americe a po čtyřiadvaceti 
závodních víkendech se loučil se 
sezónou 2014 triumfálně. V thajském 
šampionátu vozů GT3 získal dvojité 
vítězství!
„Tento víkend vyšlo vše perfektně! 
Vyjel jsem si pole position a vyhrál 
jak první, tak druhou závodní jízdu. 
Opět jsme ukázali, že naše Camaro 
GT3 patří mezi top auta své kate-
gorie. V thajském šampionátu jsme 
po zisku titulu mezi týmy potvrdili 
také první a druhé místo mezi jed-
notlivci a v Bangsaen zakončili se-
zónu snů,“ rozplýval se Tomáš Enge, 
který obsadil v konečném zúčtování 
druhou pozici za kolegou a šéfem 
týmu v jedné osobě Chonsawatem 
Asavahamem.
V první závodní jízdě to bylo z po-
hledu českého závodníka suverénní. 
Na startu druhé jízdy však Enge za-
váhal a ve vyrovnaném startovním 
poli se propadl na třetí pozici. „Na 
první místo se dostal můj týmový 
kolega a za něj jeden z jezdců Pors-
che. Po sedmém kole jsem však do-
kázal oba zdolat a posunout se na 
první příčku. Bohužel ani toto vítěz-
ství mi už v celkovém pořadí nestačilo 
k tomu, abych se stal šampiónem. 
Z osmi závodů jsem tři vyhrál, třikrát 
dojel druhý a jednou třetí, ale v tak 
vyrovnaném šampionátu je i jeden 
výpadek znát,“ vzpomíná jezdec týmu 

HARMONOGRAM  
PEUGEOT RALLY ACADEMY 2015

4.–6. ledna:  
Jänner: Craig Breen (208 T16)
6.–8. února: Litva: Craig Breen (208 
T16); Diogo Gago (208 R2)
12.–14. března: Touquet (Francie): 
Charles Martin (208 T16)
2.–4. dubna: Irsko: Craig Breen; 
Charles Martin (208 T16); Diogo Gago 
(208 R2)
4.–6. června: Azozy: Craig Breen; 
Charles Martin (208 T16); Diogo Gago 
(208 R2)
25.–27. června: Ypres: Craig Breen (208 
T16); Stéphane Lefebvre (208 T16); 
Diogo Gago (208 R2)
17.–19. července:  
Estonsko: Craig Breen (208 T16); Diogo 
Gago (208 R2)
28.–30. srpna: Barum: Craig Breen; 
Charles Martin (208 T16); Diogo Gago 
(208 R2)
25.–27. září:  
Kypr: Craig Breen (208 T16)
9.–11. října: Řecko: Craig Breen; 
Charles Martin (208 T16)
5.–7. listopadu: Korsika:  
Craig Breen (208 T16)
27.–29. listopadu: Var (Francie): 
Charles Martin (208 T16)
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Vattana Motorsport na předposlední 
závodní víkend, kdy jej zradil posi-
lovač řízení a musel ze závodu od-
stoupit.
Tomáš Enge se v roce 2014 předsta-
vil ve čtyřiadvaceti víkendových 
podnicích sedmi šampionátů, které 
spojovalo jediné, a to německý tým 
Reiter Engineering a vozy Lambor-
ghini Gallardo GT3 a SaReNi Camaro 
GT3. V jednom byla letošní sezóna 
nová. „V thajském šampionátu jsem 
se poznal nejen s novými lidmi, ale 
také vyzkoušel nové okruhy. Byla to 
hodně zajímavá, ale také úspěšná 
sezóna. Mnohdy jsme se v  letošní 
sezóně některých okruhů, a to pře-
devším městských, obávali, ale Ca-
maro nás dokázalo příjemně pře-
kvapit. A právě Bangsaen toho byl 
jasným důkazem,“ uvedl Enge.
Po náročné sezóně se český závod-
ník těší především na odpočinek 
a vánoční svátky. „Tým Reiter Engi-
neering mi ve spolupráci s mým 
manažerem umožnil účast na zají-
mavých zahraničních i domácích 
akcích, za což jim patří můj velký 
dík,“ řekl liberecký jezdec. Výjimeč-
nost letošní sezony cítím i v pod-
poře rodiny, přítelkyně a svých fa-
noušků, kterým bych rád poděkoval 
a vzkázal, že si jich velmi považuji,“ 
dodal Tomáš.

Bridgestone v MotoGP 2014

Sezona MotoGP 2014 byla zakon-
čena úžasnou finálovou Velkou ce-
nou Valencie, která se uskutečnila 
v neděli 9.  listopadu. Bridgestone 
tak úspěšně završil svou třináctou 

sezonu v královské třídě silničních 
motocyklových závodů a svou sed-
mou sezonu v roli oficiálního doda-
vatele pneumatik pro MotoGP.
Během sezony 2014 bylo na závod-
ních pneumatikách Bridgestone 
BATTLAX MotoGP stanoveno cel-
kem deset nových rekordních časů 
na kolo v závodě a devět rekordních 
časů na kolo v kvalifikaci.
Druhým rokem v řadě sledoval zá-
vody MotoGP rekordní počet fa-
noušků. Osmnáct víkendových pod-
niků po celém světě navštívilo 
celkem 2 473 624 diváků, k nimž se 
přidaly stovky milionů fanoušků po 
celém světě, kteří sledovali závody 
v televizi. Seriál závodů MotoGP se 
v roce 2014 vrátil do Jižní Ameriky. 
Třetí závod mistrovství světa se jel 
na argentinském okruhu Auto-
dromo Termas Rio Hondo.
Španěl Marc Marquez vyhrál svůj 
druhý titul mistra světa MotoGP 
v řadě. Jezdec stáje Repsol Honda 
upevnil své postavení v této spor-
tovní disciplíně rekordním počtem 
třinácti vítězství v královské třídě 
během jedné sezony. Navzdory 
Marquezově převaze bylo celé mis-
trovství velmi atraktivní. Znovuzro-
zený Valentino Rossi vybojoval dvě 
vítězství a jedenáctkrát stál na stup-
ních vítězů, což mu vyneslo druhé 
místo v  celkové klasifikaci. Jeho 
kolega z  týmu Movistar Yamaha 
MotoGP Jorge Lorenzo prokázal 
svou neutuchající rychlost skvělými 
výsledky ve druhé polovině sezony, 
v níž dosáhl dvou vítězství. Jezdci 
týmu Ducati Andrea Dovizioso a Cal 
Crutchlow ukázali svými pozoru-
hodnými výkony v některých závo-
dech letošní sezony, včetně tří umís-
tění na stupních vítězů, že s tímto 
italským výrobcem se bude muset 
v roce 2015 počítat.
Bridgestone opět představil novou 
technologii a dokázal tak, že jeho 
vývoj drží krok s nejnovějšími stroji 
MotoGP. Třiadvacet jezdců, kteří 

bojovali o body v mistrovství světa, 
díky tomu mohlo „vymáčknout“ ze 
svých motocyklů maximální výkon 
při zachování nejvyšší úrovně bez-
pečnosti. Jedním z klíčových plodů 
vývoje pro rok 2014 bylo předsta-
vení asymetrické přední hladké 
pneumatiky Bridgestone, která byla 
naprostou novinkou v mistrovství 
světa. Tato pneumatika byla k dis-
pozici na Velkých cenách Austrálie 
a Valencie.
Bridgestone jako exkluzivní doda-
vatel pneumatik pro závody Mo-
toGP spolupracuje s  nejlepšími 
jezdci, týmy a  inženýry na světě. 
V příštím roce vstoupí do své po-
slední sezony v roli oficiálního do-
davatele pneumatik pro MotoGP 
a již nějakou dobu pracuje na nové 
technologii pro řadu závodních 
pneumatik pro rok 2015, které mají 
nabídnout vyšší úroveň výkonu, 
bezpečnosti a ovladatelnost.

ZAJÍMAVÁ FAKTA A ČÍSLA

Bridgestone přivezl v letošním roce  
na každý závod asi 1000 pneumatik

V sezoně 2014 bylo jezdcům poskytnuto 
celkem 23 specifikací pneumatik  
na sucho a mokro

Nejvyšší teplota povrchu trati namě-
řená v roce 2014: 58 °C na Velké ceně 
Malajsie během kvalifikace

Nejnižší teplota povrchu trati naměřená 
v roce 2014: 15 °C na Velké ceně Valencie 
během nedělních zahřívacích jízd

V roce 2014 bylo na pneumatikách 
Bridgestone ustaveno deset nových 
traťových rekordů v závodě MotoGP

V roce 2014 bylo na pneumatikách 
Bridgestone ustaveno devět nových 
traťových rekordů v kvalifikaci MotoGP

POŘADÍ NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ V ROCE 2014
Místo Jezdec Motocykl Stát Body

1. M. MARQUEZ Honda Španělsko 362

2. V. ROSSI Yamaha Itálie 295

3. J. LORENZO Yamaha Španělsko 263

4. D. PEDROSA Honda Španělsko 246

5. A. DOVIZIOSO Ducati Itálie 187
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Rallye Dakar 2015 startuje opět v  argentinském 
Buenos Aires, kde i 17. ledna končí. Zatímco slav-
nostní start probíhá 3. ledna, samotný závod za-

počne o den později. Na závodníky čekají skalní cesty, 
rychlé úseky s tvrdým povrchem i pouštní duny, což je 
bude nutit přizpůsobovat jízdní styl. Zatímco některé 
části tratí budou spíše sprinterské, další ponesou typic-
ké znaky vytrvalostních soutěží. Samostatnou kapitolu 
pak představují maratónské úseky.

Právě zde bude důkladně prověřena odolnost techniky 
i posádek, které budou muset předvést také značnou 
dávku umu. Ve fázi maraton totiž čeká uzavřený bivak, 
kde bude povolena pouze pomoc mezi soutěžícími. 
Servisní vozidla sem tedy nebudou mít přístup a veškerý 

servis tak zůstane na posádkách a vybavení, které si 
vezou s sebou.
Soutěž byla opět vypsána pro čtyři základní kategorie: 
automobily, kamiony (truck), motocykly, čtyřkolky (quad). 
Délky jednotlivých tras včetně měřených úseků se pak 
pro vozy různých kategorií mohou lišit.

4. ledna, neděle
1. etapa: Buenos Aires-Villa Carlos Paz
moto-quad-truck: 175 km RZ
auto: 170 km RZ
Cestou do prvního bivaku čeká soutěžící trať s měnícím 
se povrchem, na níž se střídají rychlé úseky s technickými 
sekcemi. V samém srdci argentinské krajiny by si tak každý 
měl přijít na své.

Přinášíme jednoduchého průvodce jihoamerickým dakarem. Soutěž o délce přibližně 9000 kilometrů začíná 
v Argentině, pokračuje přes Chile, Bolívii a končí opět v Argentině.

PŘEDSTAVUJEME

Stručný průvodce  
Rallye Dakar 2015
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5. ledna, pondělí
2. etapa: Villa Carlos Paz-San Juan
moto-quad-auto: 518 km RZ
truck: 331 km RZ
Hned druhý závodní den přináší nejdelší rychlostní 
zkoušku celé rallye. Svou mimořádnou pestrostí prověří 
i um těch nejzkušenějších. Těžký terén na začátku vystří-
dají prašné úseky, na něž naváže písečná část. Jedná se 
o první část Rallye Dakar 2015, na které může uspět pouze 
ten, kdo si udrží konstantní bdělost. To však vzhledem 
k dané délce nebude vůbec snadné.

6. ledna, úterý
3 etapa: San Juan-Chilecito
moto-quad: 220 km RZ
auto-truck: 284 km RZ
Tato kratší část může vyvolávat dojem příležitosti k od-
počinku po extrémně dlouhé jízdě předchozího dne. 
Avšak podlehnout tomuto pokušení může mít fatální 
následky. Zdejší strmé vrcholy a hluboké kaňony před-
stavují jednu z  nejkrásnějších oblastí, kterou soutěž 
v tomto ročníku navštíví. Prostor pro nějaké kochání se 
výhledem ale nebude, což platí dvojnásob pro motorkáře 
a čtyřkolkáře, na něž čeká několik vyčerpávajících úseků. 
Tisíce všudypřítomných kamenů totiž může při nezvlád-
nutí stroje pořádně pokazit den.

7. ledna, středa
4. etapa: Chilecito-Copiapo
moto-quad-auto: 315 km RZ
truck: 174 km RZ
Vstup na území Chile si soutěžící budou muset skutečně 
zasloužit. Po překročení hraničního přechodu je čeká 
stoupání do výšky 4800 metrů, pak se setkají s realitou 
pouště Atacama, kde čeká otevřená a písčitá trasa. Po-
slední 40 kilometrů přichystá obří duny, mezi něž řada 
soutěžících dorazí až v noci.

8. ledna, čtvrtek
5. etapa: Copiapo-Antafagasta
auto-moto-quad-truck: 458 km RZ
Jedná se o první z mála rychlostních zkoušek shodných 
pro všechny kategorie. Úvodní úseky jsou, jak se mezi 
závodníky říká letecké, tedy velice rychlé. Pak je ale vy-
střídají oblasti vyžadující absolutní sebekontrolu. Kdo si 
nechá předjíždění až sem, bude muset zajít až do extrému.

9. ledna, pátek
6. etapa: Antafagasta-Iquique
moto-quad: 319 km RZ
auto-truck: 255 km RZ
Závodníky na motocyklech a čtyřkolkách čeká objížďka, 

v rámci níž se podívají na hřebeny hor, odkud nebude 
chybět výhled na moře. Všichni soutěžící pak vjedou do 
dun tvořících dominantu pobřeží. Ve městě Iquique pak 
na jezdce čeká setkání s fanoušky.

10. ledna, sobota
7. etapa: Iquique-Uyuni (auto), Iquique-maraton 
bivak (truck)
moto-quad: odpočinkový den, tuto část absolvují 
11. ledna
auto-moto-quad: 321 km RZ
truck: 335 km RZ
Zatímco jezdci na dvou kolech si stejně jako qua-
disté od řídítek odpočinou, posádky automobilů 
a  trucků čekají další kilometry. Truckeři se vydají 
prověřit své schopnosti v dunách. Dlouhé písečné 
úseky mohou značně promíchat karty. Posádky 
automobilů se mohou těšit na stoupání do 3500 
metrů. 
Na vysokých plošinách pak bude zásadní roadbook, 
potíže by mohly nastat s opotřebením pneumatik. Tento 
úsek čeká jezdce za řídítky následující den.

11. ledna, neděle
8. etapa: Uyuni-Iquique (auto), maraton  
bivak-Iquique (truck)
moto-quad: absolvují tuto etapu 12. ledna
auto-moto-quad: 781 km RZ
truck: 271 km RZ
Kamiony čekají další dunové úseky, automobily 
a o den později motocykly a čtyřkolky čeká rychlý 
úsek, který vystřídá technický horský terén následo-
vaný dunami. Soutěžící si zkrátka užijí rozmanitosti 
Bolívie.

12. ledna, pondělí
8. etapa pro moto a quad,  
auto a truck odpočinkový den

13. ledna, úterý
9. etapa: Iquique-Calama
auto-moto-quad-truck: 451 km RZ
Tato etapa je rozloučením s pouští Atacama a tak na zá-
vodníky všech kategorií čekají další duny.

14. ledna, středa
10. etapa: Calama-Salta
moto-quad: 371 km RZ
auto-truck: 359 km RZ
Motorkáře a čtyřkolkáře čeká část maratonu. Jezdci 
se postupně dostanou až do nadmořské výšky 4970 
metrů.

PŘEDSTAVUJEME
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15. ledna, čtvrtek
11. etapa: Salta-Termas de Rio Hondo
moto-quad: 351 km RZ
auto-truck: 194 km RZ
Další část rallye se odehrává na dvou samostatných tra-
sách. Motorkáře a quadisty čeká pokračování maratonu, 
posádky automobilů a kamionů pak prověří tratě lemo-
vané stromy, které mohou vystavit stop dalšímu pokra-
čování v závodu.

16. ledna, pátek
12. etapa: Termas de Rio Hondo-Rosario
moto-quad-auto-truck: 298 km RZ
Předposlední den náročné dálkové rallye bude příležitostí 
k závěrečnému vylepšení pozic, ale rizikem ztráty umístění 

či celého závodu. Všichni by si měli dávat pozor zejména 
na okolní vegetaci, která může překvapit.

17. ledna, sobota
13. etapa: Rosario-Buenos Aires
moto-quad-auto-truck: 174 km RZ
Dokončení tohoto dne bude pro každého vítězstvím. 
Znamená to totiž, že spatřil cíl náročné Rallye Dakar 
2015. Ale pozor, ani v tento závěrečný den nejsou od-
stoupení výjimkou. Rychlá trať může svádět s agresiv-
ním závěrečným bojům, ty však nesou i odpovídající 
rizika.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: KM Racing

PŘEDSTAVUJEME

DATUM START CÍL

4. 1. 2015 Buenos Aires Villa Carlos Paz

5. 1. 2015 Villa Carlos Paz San Juan

6. 1. 2015 San Juan Chilecito

7. 1. 2015 Chilecito Copiapo

8. 1. 2015 Copiapo Antofagasta

9. 1. 2015 Antofagasta Iquique

10. 1. 2015 Odpočinkový den moto/quad

10. 1. 2015 Iquique Uyuni (auto)/Marathon (truck)

11. 1. 2015 Uyuni (auto)/Marathon (Truck)/Iquique (moto/quad) Iquique (auto/truck)/Uyuni (moto/quad)

12. 1. 2015 Odpočinkový den auto/truck

12. 1. 2015 Uyuni Iquique

13. 1. 2015 Iquique Calama

14. 1. 2015 Calama Marathon (moto/quad)/Salta (auto/truck)

15. 1. 2015 Marathon (moto/quad)/Salta (auto/truck) Termas Rio Hondo

16. 1. 2015 Termas Rio Hondo Rosario

17. 1. 2015 Rosario Buenos Aires
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Rallye Dakar se sice již nejezdí v  Africe, svou ná-
ročností ale rychlostní zkoušky v Jižní Americe za 
těmi africkými nijak nezaostávají. Spíše naopak. 

Pořadatelé vyhlášené dálkové rallye navíc tentokrát 
slibují ještě náročnější rychlostní testy, než tomu bylo 
dříve. Je tedy jasné, že kdo chce uspět, musí být mimo-
řádně dobře připraven.
Mezi závodníky i zúčastněnými týmy přitom už tradičně 
nebude chybět řada českých zástupců. Patří k nim i Bon-
ver Dakar Project nasazující tři Tatry Jamal. K těm se 
připojují dva kamiony Renault K520 4x4 provozované 
holandským týmem Mammoet Rallysport. Úlohy tech-
nického partnera obou mezinárodních závodních týmů 
se pak ujímá MKR Technology.
„Dakar prakticky nemůžete vyhrát jako jednotlivec. Proti 
mimořádné převaze ruských kamazů a dalších týmů 
s výraznou tovární podporou jednoduše nemáte šanci, 

pokud za sebou nemáte někoho, na koho se můžete 
spolehnout a víte, že vám pomůže. Důležitá je také po-
řádná porce štěstí a my se mu snažíme jít maximálně 
naproti. Máme větší zázemí, novou techniku a nepřetr-
žitou asistenci, čímž se šance na úspěch násobí,“ vysvět-
luje Tomáš Vrátný, šéf týmu Bonver Dakar Project.
MKR Technology těží hlavně z více jak dvacetileté zku-
šenosti konstruktéra Maria Kresse. Zisk několika pohárů 
konstruktérů z evropského šampionátu tahačů pasuje 
MKR Technology do role jednoho z nejúspěšnějších 
konstruktérů vůbec. Svou dakarskou premiéru si tým 
odbyl v roce 2014, kdy připravoval motor Aleši Lopraisovi, 
který se na celkovém šestém místě a se dvěma etapovými 
vítězstvími stal nejlepším českým zástupcem. „Nejde jen 
o jednorázovou akci a pouhé dodání techniky. Naším 
cílem je vytvořit dlouhodobý a úspěšný projekt na me-
zinárodní úrovni. Společně hledíme několik let dopředu. 

Bonver Dakar Project spojil síly s MKR Technology a s holandským týmem Mammoet Rallysport. Před věhlas-
nou Rallye Dakar pak nová trojkoalice testovala na Slovensku a Racing Life u toho nesměl chybět.

V jednotě je síla
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Pojí nás nejen obchodní, ale především osobní vztahy, na 
kterých se dá mnohem lépe stavět. Není nic lepšího, než 
když mají všichni podobné představy. Věřím, že se nám 
naše cíle podaří naplnit,“ říká zkušený německý konstruktér 
Mario Kress z týmu MKR Technology.
Pro holandský tým Mammoet Rallysport přichystal MKR 
Technology dva kompletní dakarské speciály Renault K520 
4x4. Pro Bonver Dakar Project připravili tito specialisté tři 
závodní agregáty, na jejichž vývoji pracoval německý kon-
struktér Mario Kress primárně s Milanem Holáněm, šéftech-
nikem týmu Bonver Dakar Project a kopilotem Tomáše Vrát-
ného. „Milan patří mezi špičku mezi dakarskými konstruktéry, 
Mario zase mezi okruhovými specialisty. Navzájem se dopl-
ňují a rozumí si, což je nesmírně důležité a prospěšné pro 
celý projekt. Je to spojení, ze kterého těží obě strany,“ po-
chvaluje si Tomáš Vrátný spolupráci s MKR Technology.
V kopřivnických dílnách týmu Bonver Dakar Project pak 
vznikly pod vedením Milana Holáně tři kapotované speciály 
Tatra Jamal s výkyvnými polonápravami, typickými pro ka-
miony Tatra. V židovických dílnách Maria Kresse zase vyrobily 
dva trambusové speciály Renault K520 4x4 s pevnými ná-
pravami. S těmi vyrazí vstříc dakarskému dobrodružství 
holandští piloti Martin van den Brink a Pascal de Baar.

Slovenské testování
Prověřování techniky u slovenské Senice není žádnou 

výjimkou. Zdejší vojenský areál nabízí díky různoro-
dému povrchu vhodné testovací podmínky. Dakarské 
speciály se zde musejí popasovat i s pískem, i když za 
odlišných klimatických podmínek, než je čekají při 
samotné soutěži.
Testoval zde také Bonver Dakar Project spolu s Mam-
moet Rallysport. Využili jsme možnosti usednout do 
renaultu i do tatry a naskytla se nám tak možnost jízdu 
porovnat. Z místa spolujezdce je to samozřejmě jiné 
než za volantem, na druhou stranu se člověk může 
soustředit na odlišné věci.
Hlavní rozdíl dle našeho soudu plynul z podvozků. 
Renaulty působí proti tatrovkám neklidně, jejich piloti 
se musejí neustále prát s volantem a již na pohled je 
jasné, že je ovládání těchto speciálů je náročnější. Tatry 
se chovají klidněji a přitom jsou rychlejší. Tomáš Vrátný 
za volantem působil vyloženě uvolněně a přitom jel 
znatelně rychleji. Podvozek jeho tatry daleko lépe ab-
solvoval výrazné nerovnosti Senického areálu. Ještě 
doplňme, že všechny tatry mají tlumení od francouz-
ského výrobce Donnerre a na každé poloose najdete 
dvojici tlumičů s pružinami.

Tři tatry, dva výkony motorů
Dvě z trojice Tater Jamal mají pod kapotou skutečně 
špičkové výkonné motory Renault DXi 13, jeden kamion 

Rezervní pneumatiky vezou Tatry Jamal ve speciálním držáku na zádi
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pohání slabší agregát. Pojede s ním Polák Robert Jan 
Szustkowski. Silnější provedení má k dispozici Tomáš 
Vrátný a Artur Ardavičus. Pokud si říkáte, že jste o něm 
už slyšeli, bude to tím, že v roce 2012 obsadil na Dakaru 
vynikající třetí místo s kamionem Kamaz.
Tým Bonver Dakar Project navíc na Rallye Dakar posílí 
ostřílený mazák Josef Kalina. „Pepík Kalina je obrovská 
dakarská osobnost. Jsem rád, že se stal součástí našeho 
týmu. Pepík je úžasný člověk. Je velice společenský, ja-
zykově vybavený a na Dakaru jej všichni znají. Svými 
zkušenostmi nám může v mnoha věcech pomoct. Celý 
projekt se díky jeho osobnosti zase posune o stupeň 
výš,“ nešetří slovy uznání Tomáš Vrátný.

Cíle na Rallye Dakar
„Ideální by bylo, kdyby se Artur umístil v první pětce, já 
v první desítce a Robert v první dvacítce. Vzhledem 
k tomu, jak náročnou a nevyzpytatelnou soutěží je Dakar, 
ovšem budu rád, když všechna tři auta dojedou do cíle. 
Doufám, že zajedeme výsledek, se kterým budeme moci 
být spokojení jak my, tak týmoví partneři, sponzoři a fa-
noušci. Vidět cíl je vždycky úspěch. A kdyby bylo alespoň 
jedno auto v první desítce, tak by to byla zasloužená 
odměna pro všechny, kteří se na stavbě aut a přípravě 
týmu podíleli,“ konstatoval šéf týmu.
Pro něj to bude již čtvrtý start na Rallye Dakar. „Chtěl 

bych zrychlit a začít trochu závodit. Přece jenom je to 
i povinnost, protože technika kterou mám k dispozici, 
je skutečně někde jinde, než ta, s níž jsem jezdil doposud. 

Renaulty K520 4x4 provozované holandským týmem Mammoet Rallysport jsou vybaveny pevnými nápravami, což je dle našeho názoru 
v porovnání s Tatrami Jamal handicapuje

Tomáš Vrátný se na Rallye Dakar vypravil s opravdu silným týmem 
a velice kvalitní technikou
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A pokud jsem se s ní pohyboval někde kolem patnáctého 
až dvacátého místa, tak bych s novou technikou rád 
bojoval o umístění v první desítce,“ zhodnotil své ambice 
Tomáš Vrátný.

Technická data Tatry Jamal
Bez zajímavosti určitě nejsou technická data vozů. V ná-
sledující tabulce najdete údaje odpovídající silnějšímu 

provedení Tatry Jamal, s ním jede Tomáš Vrátný a Artur 
Ardavičus. Navíc dodejme, že každý z vozů má v motoru 
olejovou náplň o objemu 40 litrů a v chladicím systému 
motoru naleznete náplň o objemu 60 litrů. Průměrná 
spotřeba jednoho tohoto dakarského speciálu činí 110 
až 115 l/100 km.

Text: Milan Jirouš a Petr Lichtenberg
Foto: Martin Koubek a Martin Straka

Tatry Jamal týmu Bonver Dakar Project pohánějí motory Renault. Proti kamionům této značky mají ale výhodu v podobě výkyvných 
polonáprav, typických pro kopřivnické vozy

Artur Ardavičus přišel od ruského Kamazu a má tedy řadu zkušeností 
s technikou soupeřů. Schopnosti nových Tater Jamal nyní přirovnává 
ke kamazům, jak je zná. Současně však upozorňuje, že ani v ruském 
týmu neusnuli na růžích a jistě opět zapracovali na dalším vývoji.

Posádky Tater Jamal

Posádka CZE-SVK

Pilot: Tomáš Vrátný (CZE)

Navigátor: Jaroslav Miškolci (SVK)

Palubní mechanik: Milan Holáň (CZE)

Posádka CZE-KAZ

Pilot: Artur Ardavičus (KAZ)

Navigátor: Alexej Nikižev (KAZ)

Palubní mechanik: Daniel Kozlovský (CZE)

Posádka CZE-POL

Pilot: Robert Jan Szustkowski (POL)

Navigátor: Jaroslaw Kazberuk (POL)

Palubní mechanik: Filip Škrobánek (CZE)



15 | 
jdi na

OBSAH

TECHNIKA

MOTOR

Typ: RENAULT DXi 13

Počet válců: 6

Vrtání/zdvih: 136/155 mm

Zdvihový objem: 12 900 ccm

Max. výkon: 920 HP při 2 500 ot./min

Max. točivý moment: 4 500 Nm při 1 200 ot./min

SPOJKA

Typ: SACHS MFZ 1x430, jednolamelová, 
keramická

PŘEVODOVKA

Typ: ZF, manuální

Počet stupňů vpřed: 16

Počet stupňů vzad: 2

PŘÍDAVNÁ PŘEVODOVKA

Typ: TATRA 1.30, sestupná, jednostupňová

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Hnaná, s výkyvnými polonápravami, uzávěrka osového diferenciálu, 
zapínatelný pohon. Kombinované pérování vzduchovými vaky  
s vinutými pružinami.

ZADNÍ NÁPRAVA

Hnaná, s výkyvnými polonápravami, uzávěrka osového  
diferenciálu. Kombinované pérování vzduchovými vaky  
s vinutými pružinami.

ŘÍZENÍ

Levostranné, monoblok.

BRZDY

Bubnové, segmentové. 

PNEUMATIKY MICHELIN 14.00 R20

KABINA Kapotovaná, krátká, sklopná

Počet sedadel: 3

NÁDRŽ PALIVA

Palivová nádrž: 2 x 420 l, ocel

ROZMĚRY

Délka: 6 400 mm

Výška: 3 200 mm

Šířka: 2 500 mm

Rozvor: 4 300 mm

Světlá výška: 380 mm

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost vozidla: 8 600 kg

Max. tech. příp. hmotnost vozidla: 18 000 kg

Max. tech. příp. hmotnost na přední nápravu: 9 000 kg

Max. tech. příp. hmotnost na zadní nápravu: 9 000 kg

ELEKTROVÝSTROJ

Napětí el. sítě: 24 V

Akumulátor: 2x12V 180 Ah

Alternátor: 24 V/110 A

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Max. rychlost: 170 km/h

Max. rychlost s omezovačem: 140 km/h
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LIAZ si plní  
další Sen o Dakaru

Před třiceti lety vyjel první československý kamion v historii na náročnou Rallye Paříž-Dakar. Byl jím LIAZ se 
startovním číslem 627 pilotovaný Jiřím Moskalem. Nyní prošel renovací a do afrického Dakaru vyrazil znova. 
Racing Life je hrdým mediálním partnerem této africké expedice!

Dne 27.  12.  2014 vyrazila expedice včele s  histo-
rickým kamionem LIAZ z  náměstí Jana Palacha 
v Praze. Slavnostní start viděla na vlastní oči řada 

fanoušků, někteří neváhali jet mnoho kilometrů ze vzdá-
lených měst. Všem ostatním zprostředkoval přímý pře-
nos iDnes a nechyběla ani reportáž České televize v po-
řadu Branky, body, vteřiny. Odjezd expedice sledovala 
řada médií a nechyběl ani Racing Life.
LIAZ na cestě do afrického Senegalu doprovázejí dva 

automobily a motocyklista Jaroslav Šíma. Asistenční au-
tomobil ÚAMK řídí Oldřich Vaníček a na sedadlo navigátora 
usedl Oto Kuhn. Novinářský vůz Toyota Hilux zapůjčený 
KM Racing týmem Martina Macíka řídí Petr Kotek, navi-
govaný filmaři Kristianem Hrušovským a Ladislavem Dra-
hošem.
Celou cestu totiž budou sledovat kamery pracující ve 
vysokém rozlišení 4 K, filmaři mají k dispozici také profe-
sionální dron pro letecké záběry. Po návratu expedice 

PODPORUJEME
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vznikne hned několik dokumentů, včetně celovečerního 
filmu, ale i seriálu pro Českou televizi. Zkrátka nepřijdou 
ani příznivci písma, v plánu je totiž také knižní publikace.
První část expedice vedla do Francie, kde byla podruhé 
odstartována cesta ve stopách Rallye Paříž-Dakar. Již první 
kilometry ale prověřily jak členy výpravy, tak techniku. 
V Německu totiž ukázala zima svou sílu a na řadě míst stejně 
jako ve Francii způsobila kalamitu. Posádka LIAZky musela 
dvakrát řešit drobné potíže s radiátorem a pak se popaso-
vat s totálně zamrzlými stěrači. Husté sněžení a mráz kom-
plikovali cestu i doprovodu, a navíc přišly problémy s na-
vigacemi ve všech vozech. Kvůli špatnému počasí totiž 
navigační systémy podávaly naprosto zmatené informace 
a na ukazatele u silnic se lepil sníh. Najít správnou cestu 
tedy nebyla žádná sranda. I tak se celé expedici podařilo 
přes noc dorazit do Paříže, kam dojeli v 8 hodin ráno.

Následoval přesun do Španělska a trajekt do Afriky. Dne 
30. 12. 2014 se tak kola historického kamionu LIAZ číslo 
627 po třiceti letech dotkla afrického kontinentu. Stalo se 
tak přibližně v 16 hodin našeho času. O hodinu později 
měla výprava za sebou celní prohlídku a vyrazila směr 
Dakar.
První drama na africkém kontinentu na sebe nenechalo 
dlouho čekat. Doprovodný automobil Toyota Hilux totiž 
zapadl v dunách a nedařilo se jej vyhrabat. Jenže stejně 
skončil i kamion LIAZ, který dorazil na místo, aby toyotu 
vyprostil. Po několika hodinové rozcvičce s lopatami se 
nakonec povedlo LIAZku vyhrabat. Ta poodjela na horizont 
a s pomocí navázání všech kurt a lan zapadlou toyotu 
nakonec vytáhla. Expedice tak nabrala téměř jednodenní 
zpoždění, ale mohla pokračovat směrem k hranicím Zá-
padní Sahary.

PODPORUJEME

Celý tým expedice se představil při odjezdu na pražském náměstí Jana Palacha

Doprovodnou Toyotu Hilux zapůjčil KM Racing Martina Macíka Člen expedice, motorkář Jaroslav Šíma si na cestu vylepšil účes



Kontakt
Michaela Brázdilová
+420 605 016 871
Rožnov pod Radhoštěm

Proč u nás?

Realitní činnost

- refinancování hypotéčních úvěrů
- nízké úrokové sazby
- možnost odkladu splátek
- úvěry ze stavebního spoření
- hypotéka bez dokládání příjmu
- sleva na pojištění nemovitosti k hypotéce
- - kompletní finanční poradenství na jednom místě
- kvalitní zajištění pro nenadálé události

Hypotéky

Spotřebitelské úvěry
Stavební spoření

- autopojištění
- osob 
- majetku a odpovědnosti
- penzijní
- cestovní
- firemní

Pojištění
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Jak se jí dařilo dál, si řekneme v příštím čísle Racing Life. 
Do Dakaru je totiž plánovaný příjezd na 11. 1. 2015, tedy 
společně se závodem Africa ECO Race, který je nástupcem 
původní africké Rallye Paříž-Dakar. Zpět do České repub-
liky by se výprava měla vrátit 27. 1. 2015.

Před třiceti lety se psala historie
Všechno to vlastně začalo o necelé dva roky dříve, když 
se při svačině v LIAZce objevil zahraniční časopis popisu-
jící Rallye Paříž-Dakar. Soutěž ihned zaujala trojici Radek 
Fencl, Jiří Moskal a Zdeněk Kovář. Vždyť účastnit se tako-
vého dobrodružství by byllo něco úžasného! Zejména 
pro někoho z bývalého východního bloku. Právě proto si 
nikdo nedělal velké naděje, ale na jaře 1984 dal tomuto 
nápadu zelenou tehdejší ředitel LIAZu Viktor Korecký 

a bylo jasno: LIAZ se vypraví do Dakaru!
Vzápětí započaly práce na zkušebním vozu. K projektu 
byl přizván Francouz Alain Galland, jehož zkušenosti s ná-
ročnou dálkovou rallye v LIAZu chyběly. Jenže právě Fran-
couz se později ukázal jako nejslabší článek týmu, ale 
nepředbíhejme.
V červenci 1984 byl přichystán testovací vůz. Po různých 
zkouškách započala stavba dvou kamionů, které koncem 
roku 1984 vyjely na 7. ročník nejtěžší dálkové rallye světa. 
Tehdy nesla název Rallye Paříž-Alžír-Dakar. Trasa závodu 
se měnila prakticky každý rok, sedmí ročník vedl i přes 
území Alžíru, kde později propukly boje, kvůli nimž se 
této zemi trasa rallye musela vyhýbat (od roku 1989).
Nový rok 1985 byl tradičně startem do rallye. Jenže pro 
kamion LIAZ s číslem 626 soutěž skončila velmi brzo. 

PODPORUJEME

Zadní část plachy kamionu patří těm, co se na úspěchu před třiceti 
lety podíleli a nyní nás už sledují z motoristického nebe

Rozmanitost afrického povrchu nezná mezí, jednou zapadáte 
v dunách, podruhé má vysušené podloží tuhost betonu

Podpořit odjezd legendární LIAZky přišla řada příznivců
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LIAZky se potýkaly s různými problémy, zejména s pod-
dimenzovanými spojovacími tyčemi řízení. Alain Galland 
se po několika kilometrech psychicky složil a odmítl dál 
pokračovat. Posádka Kovář, Brzobohatý tak pokračovala 
do Dakaru jako nekompletní mimo klasifikaci.
LIAZ startovní číslo 627 s Jiřím Moskalem, Jaroslavem 
Joklíkem a Radkem Fenclem ztratil zadní tlumiče prakticky 
ihned, jak vjel do pouště. I bez nich ale první česká, respek-

tive československá posádka na dakarské soutěži dorazila 
do cíle a to na vynikajícím 13. místě z 55 startujících kamionů!

Rozebrat do posledního šroubku
LIAZka č. 627 ale jako mnoho jiných skvělých věcí, které se 
staly součástí naší historie, skončila v kopřivách. Tam ji 
objevil bývalý učeň LIAZu Tomáš Pour. Odkoupil ji a za své 
dostal do provozuschopného stavu. V dubnu 2014 se však 

PODPORUJEME

Vyprostit zapadlou Toyotu Hilux nebylo vůbec snadné a tým se prakticky celý den musel ohánět lopatami

Renovace kamionu byla velice důkladná, rozdíl mezi díly před a po renovaci je jasně viditelný
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rozhodl LIAZku kompletně zrenovovat, byla rozebrána 
doslova do šroubku, aby se ji podařilo na další africké dob-
rodružství řádně nachystat. Jiří Moskal pak o kamionu 
prohlásil, že v tak skvělém stavu nebyl snad ani před závo-
dem před třiceti lety. Nyní tedy tento historický kamion 
opět brázdí africký písek, tentokrát s posádkou Jiří Moskal, 
Tomáš Pour a Vít Ježek. Trasa expedice vedoucí do Dakaru 
a zpět měří zhruba 14 000 kilometrů, držme tedy všem 
účastníkům palce!

Polohu kamionu prozradí GPS
Jízdu LIAZky může každý fanoušek sledovat on-line na 
webu www.senodakaru.cz Kamion je totiž vybavený GPS/
GSM lokalizačním systémem firmy Jablotron, který je 

součástí zařízení sloužícího k vyhledávání odcizených 
vozidel. Nyní pracuje ve zvláštním režimu a tak má každý 
fanoušek expedice možnost vidět, kde LIAZ aktuálně je. 
Není však jisté, zda bude potřebný signál v Západní Sahaře. 
Zcela jistě se ztratí po překročení hranic Mauretánie, z níž 
nelze odesílat potřebná data prostřednictvím sítě GSM. 
K obnovení spojení pak dojde po překročení hranic do 
Senegalu.

Text: Milan Jirouš
Foto: Sen o Dakaru

PODPORUJEME

TECHNICKÁ DATA HISTORICKÉHO KAMIONU LIAZ
Typ motoru naftový LIAZ MŠ 640
Přesný objem válců 12 000 cm3

Počet válců 6
Počet ventilů 12
Maximální výkon motoru 300 kw při 2000 ot/min.
Maximální otáčky motoru 2200 ot/min.
Objem chladicí kapaliny cca 50 litrů
Objem palivových nádrží 1000 litrů
Převodovka manuální 10P80, 10 rychlostních 

stupňů vpřed, 2 stupně vzad
Pohon 4x4
Maximální rychlost vozu cca 150 km/h
Zavěšení tuhé nápravy
Pružiny poloeliptická pera 2 přední a 2 zadní
Tlumiče Brano P 50,320D
Celkový zdvih odpružení    320 mm
Brzdy bubnové na všech kolech
Disky kol plechové Michelin 14R20
Pneu Michelin 14R20

Historický okamžik, kamion LIAZ vyjíždí z trajektu a po třiceti letech se jeho kola opět dotknou africké půdy

Asistenční vůz Škoda Yeti řídí prezident ÚAMK Oldřich Vaníček
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Okruhový šampionát TCR ožívá

Původně se chystaný seriál okruhových závodů jmenoval TC3 International Series. Koncem roku 2014 však 
došlo k přejmenování a světlo světa spatřil i první speciál vyvinutý přímo pro tento seriál.

Světová rada motoristického sportu na svém zase-
dání v  Kataru, schválila novou globální sérii ces-
tovních vozů s  plánovaným startem v  roce 2015. 

Šampionát dříve známý jako TC3 International Series 
však změnil název. Promotér WSC Ltd jej přejmenoval na 
TCR International Series a současně oznámil jmenování 
nového generálního ředitele společnosti, kterým se stal 
Marcello Lotti.
Ten pak vysvětlil důvody pro změnu názvu: „Jméno TC3 
bylo vybráno pro zavedení nové globální kategorie stojící 
na základě produkčních vozů. Tedy cenově dostupných 
pro soukromé týmy a řidiče, a současně inspirované kon-
ceptem stávající GT3. Nyní jsme se rozhodli pro změnu 
názvu seriálu na TCR. Nové jméno vytvoří silnou a osobní 
identitu nového seriálu. Kromě toho změna názvu zamezí 

možné záměně s jinými šampionáty a seriály cestovních 
vozů.“

První vůz vyvinutý pro TCR
J.A.S. Motorsport postavil vůz přímo pro nový seriál TCR. 
Italská společnost nedávno představila Hondu Civic TCR, 
kterou navrhla a vyvinula a vyrobila. Motor je však dílem 
společnosti Mugen, tradičního úpravce pohonných jed-
notek Honda.
První, kdo novou zbraň dostane, bude švédský tým West 
Coast Racing. „Naši stávající zákazníci žádali o nové závodní 
auto už na nějakou dobu,“ prozradil Mads Fischer, mana-
žer zákaznického servisu J.A.S. Motorsport.

Text: Petr Lichtenberg
Foto: TCR

PŘEDSTAVUJEME

Kalendář závodů TCR v roce 2015
29. března Sepang International Circuit, Malajsie
12. dubna Shanghai International Circuit, Čína
3. května Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, Španělsko
10. května Autódromo Internacional Algarve (Portimao), Portugalsko
24. května Autodromo di Monza, Itálie
31. května Salzburgring, Rakousko
21. června Soči Autodrom, Russia
26. července Autódromo Juan y Oscar Gálvez (Buenos Aires), Argentina
9. srpna Autódromo Internacional Codegua, Chile
20. září Marina Bay Street Circuit, Singapore
25. října Buriram International Circuit, Thajsko
22. listopadu TBA
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TOTAL,  
dlouholetý partner Citroën v motorsportu

SOUTĚŽ

Pod pojmem TOTAL si bezpochyby většina z nás 
představí kvalitní oleje, ale i maziva a rozsáhlou 
síť čerpacích stanic v zahraničí. Produkty, které 

Total vyrábí pro široké spektrum využití – tedy nejen 
pro automobily a motocykly, ale i pro leteckou pře-
pravu či průmyslové stroje, například stroje zeměděl-
ské výroby nebo hutní zařízení. Hlavními činnostmi 
páté největší petrolejářské společnosti na světě jsou 
mimo automobilové oleje a průmyslová maziva také 
pohonné hmoty, speciální kapaliny, letecký benzin 
a asfalt.
Leader trhu energetického průmyslu se také aktivně 
angažuje v oblasti motorsportu, kde kvalitní maziva 
jsou základním předpokladem dobrého fungování 
závodního vozu. Formule 1, Rallye Dakar či WRC - TOTAL 
najdeme ve všech disciplínách světového motorsportu.
Pokud se však budeme bavit o značce TOTAL v motor-
sportu, je nemožné si nevšimnout, že již po dlouhá léta 
těchto pět písmen neodmyslitelně zdobí kapoty zá-
vodních Citroënů. CITROËN-TOTAL TEAM 
stál v pozadí všech 9 titulů 
mistra světa 

Sébastiena 
Loeba a od jeho debutu 

ve WTCC tvoří TOTAL i nadále se znač-
kou dvojitého šípu společný team nejen pro WTCC, 

ale i pro další posádky Citroën na poli WRC.
A právě tuto zkušenost ze světové rally se podařilo 

!!! S O U T Ě Ž !!!
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českému zastoupení 
TOTAL, jenž na trhu pů-
sobí již od roku 1991, 
zúročit i na domácím 
poli. Značka kvalitních 
olejů figuruje na kapo-
tách českých závodních 
speciálů s dvojitým ší-
pem a letos se stala již 
pošesté partnerem 
značkového poháru Ci-
troën Racing Trophy CZ. 
Společné zázemí Cit-
roën-Total tak figuro-
valo na pěti českých 
závodech, kde bylo 
v servisních zonách jed-
notlivých závodů k dis-
pozici nejen pro po-
sádky Citroën, ale i pro 
VIP hosty společnosti 
Total. 7. ročník nejdéle 
trvajícího značkového 
poháru v Čechách bude 
příští rok charakteristický dokonce přímou integrací pet-
rolejářské společnosti do názvu soutěže. « Citroën Total 
Michelin Trophy » nabídne českým posádkám ceny na pěti 
českých soutěžích MMČR a bohaté společné zázemí pro 
posádky i VIP klienty na třech vybraných závodech. Spolu-
práce Total ČR s promotérem poháru a českým zástupcem 
Citroën Racing, společností Gekon Racing, však svou in-
tenzitou překračuje české soutěže MMČR a dotýká se rov-
něž i dalších aktivit motorsportu či organizace rally VIP 
servisu.
Total ČR tak na poli českého motorsportu působí jako aktivní 
hráč, kterého nelze přehlédnout.

NOVOROČNÍ SOUTĚŽ TOTAL
Pro čtenáře Racing Life a fandy motorsportu společnost 
Total ČR připravila soutěž o atraktivní ceny. Tři výherci 
získají 5 litrů oleje Total Quartz. Jelikož jsme měli 24. 12. 
Vánoce, bude probíhat volba pomocí kouzelného čísla 
24. Prvním výhercem se tak stane 24. registrovaný odbě-
ratel Racing Life, druhým bude 124. a třetím výhercem se 
stane 1024 registrovaný odběratel našeho magazínu, 
který navíc získá kromě oleje i balíček atraktivních před-
mětů s logem Total. Předchozí číslo Racing Life sice mělo 
necelých 3000 čtenářů, avšak registrovaných, kteří ode-
bírají magazín e-mailem není ani třetina z nich. Zatímco 
dva z již registrovaných čtenářů už mají odměnu jistou, 
třetí a nejatraktivnější výhra na svého majitele teprve 
čeká. Šanci má tedy každý, kdo se nově registruje k odběru 

magazínu Racing Life.
Tento systém nám 
umožňuje odměnit 
čtenáře, kteří si k Ra-
cing Life našli cestu již 
dříve i jednoho z nově 
registrovaných. Sou-
těž končí poslední led-
nový den a v únoro-
vém čísle vyhlásíme 
všechny tři vítěze. Ty 
ještě 1. února odpole-
dne obešlem e-mai-
lem a  požádáme je 
o  značku, stáří, typ 
a motorizaci vozu, na 
který chtějí maziva po-
užít, pro určení vhod-
nosti motorového 
oleje do daného vozu.
Ale pozor, pokud ne-
dostaneme odpověď 
na náš e-mail do 
24 hodin, bude vybrán 

dříve registrovaný náhradník. Tedy například pokud ne-
odpoví čtenář, který se registroval jako 124, oslovíme 123, 
když nereaguje do 24 hodin ani on, posíláme e-mail od-
běrateli Racing Life s pořadovým číslem 122 atd. Na za-
čátku února tedy všichni bedlivě sledujte své e-mailové 
schránky! Nikdo z registrovaných totiž netuší, jaké pořa-
dové číslo mu náš systém pro rozesílku přidělil.
Ještě jednou připomínáme, uzávěrka soutěže je 31. 1. 2015. 
Pak rozešleme výhercům e-maily, na které musejí reago-
vat do 24 hodin, jinak budou vyřazeni ze soutěže a místo 
nich dostanou příležitost náhradníci.
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Motorsport  
za každou cenu?

Racing Life přináší nový pohled na motorsport, proto se občas musíme pustit i do témat, která nejsou příjemná 
a pro fanoušky mnohdy ani na první pohled viditelná.

Pražský Rallysprint 2014 potěšil řadu fanoušků: rych-
lé stroje se vrátily na Strahov, kde to byla vždycky 
fantastická show. Osobně jsem před časem přestal 

tento podnik sledovat, protože organizace stála, jak to 
říci slušně, prostě byla neuvěřitelně mizerná. Tentokrát 
mne však k návštěvě závodu přiměl fakt, že mne oslovil 
generální partner podniku s žádostí o napsání reportáže 
a pořízení fotek.
Následoval rozhovor s organizátorem a ujištění, že se mnou 
počítají. I když jsem se nestihl akreditovat (místo mne byl 
akreditován kolega, který ale nemohl na akci dorazit), budu 
mít akreditaci nachystanou. Podle pokynů na webu pořa-
datele si lze akreditace vyzvedávat v pátek 28. 11. a v sobotu 
29. 11. ráno těsně před akcí, kdy budou nachystané v hotelu 
Coubertin na Strahově od 7:00–9:20 hod.
V 7 hod. jsem na místě, hotel uzamčený, na zvonek nikdo 
nereaguje. Po pár minutách se zde setkávám s několika 
kolegy, kteří řeší stejný problém, opodál postávají lidé 
z České televize. V 8 hodin beru telefon a hledám v se-
znamu – tady to je: Petr Mihule, organizátor této akce. 
Rozhovor byl celkem vtipný, pan Mihule věděl, že zastu-
puji generálního partnera, jehož název nese i Pražský 
Rallysprint, nejprve mi ale tvrdil, že na webu je napsáno 
otevření akreditačního střediska v  daném hotelu  

v 8 hodin, pak že už jsou odpovědní lidé na cestě a bu-
dou tam v 8:15. Při dalším telefonátu po daném čase, 
který sledovala řada kolegů z jiných médií, mi na otázku, 
kde tedy jsou, odpověděl jen: „Neznám, neumím.“
Ano pane Mihule, neumíte. Neuměl jste v minulých 
ročnících a rok 2014 nebyl výjimkou. Jak řekl jeden z pří-
tomných kolegů: „Tohle by byla tak fantastická akce, 
kdyby ji nepořádal takový...“
Nechápu sponzory, kteří dávají takovému pořadateli pe-
níze, když ten pak podráží nohy novinářům, snažícím se 
akci a tedy i sponzory propagovat. Nerozumím tomu. 
Osobně bych takto peníze nevyhazoval a raději je dal 
pořadatelům, kteří o propagaci svých podniků stojí, kteří 
nekončí svou práci tím, že shrábnou sponzorskou pod-
poru. Lidé jako pan Petr Mihule pouze škodí motorsportu.
Jak to celé dopadlo? Stejně jako další novináři jsem skon-
čil bez akreditace, což mne citelně omezovalo v práci. 
O Pražském Rallysprintu už v budoucnu nikdy psát ne-
budu, nikdy jej nebudu propagovat. Ne pokud za ním 
bude stát pan Mihule, nebo kdokoli jemu podobný! 
Smutné na tom je, že jednáním pana Mihuleho jsou po-
škozeni nejen sponzoři, ale i jezdci, pro něž je medializace 
taktéž důležitá.

Text a foto: Milan Jirouš

ZAMYŠLENÍ
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Dakar je velká výzva

Roudnický Daniel Kozlovský je jediným, kdo pochází ze severních Čech a bude plnohodnotným příslušníkem 
posádky na právě přicházející legendární dálkové soutěži. Člen židovického týmu MKR Technology, který 
připravoval závodní motory hned pro pětici kamionů, bude sedět v kokpitu speciálu Tatra Jamal týmu Bon-
ver Dakar Project s pilotem Arturem Ardavičusem. Příběh třiadvacetiletého mechanika-motoráře Daniela 
Kozlovského může být pro mnohé velkou inspirací. Vždyť před pár lety o závodních vozech prakticky neměl 
ani ponětí, dnes je špičkou v oboru. Do Argentiny odlétal předposlední den v roce.

Ještě nedávno jsi o autech prakticky nic nevěděl, 
ale po čtyřech letech v truckracingu ses stal pl-
nohodnotným členem posádky pro Rallye Dakar. 
Jak se tohle dá dokázat?
Abych pravdu řekl, je to především velké štěstí, které 
budu potřebovat i teď na Dakaru. V životě jsem měl 
kolem sebe ty správné lidi, kteří prostě byli na správném 
místě. Za to, kam jsem se dostal, vlastně mohou přátelé 
a známí, já se jen snažil vždy chytit možnost za pačesy.

Vypracoval ses na jednoho z nejlepších moto-
rářů v Česku. Jak ale došlo k tomu, že jsi přímo 

v dakarské posádce, navíc v té, která si může 
klást velmi vysoké cíle?
V první řadě se osobně nehodnotím jako nejlepší mo-
torář, ale jednoho dne jsem od Maria Kresse a od Bonveru 
dostal nabídku být součástí posádky Artura Ardavičuse. 
Ten už byl na Dakaru třetí s kamazem, takže to pro mě 
byla nová, a především obrovská výzva, kterou se budu 
snažit co nejlépe uchopit a sám přispět k co nejlepšímu 
výsledku.

Arturovi jsi chystal motor, co od něj lze čekat?
Ano, tenhle motor jsme postavili stejně jako Aleši 

ROZHOVOR
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Lopraisovi v loňském roce. Vzhledem k našim zkuše-
nostem si myslíme, že by motor měl být v pořádku. 
Aleš loni Dakar úspěšně dokončil na šestém místě, 
a  to nebýt jiných technických potíží, tak měl šanci 
získat i bronz. Očekávat se tedy dá leccos.

Ve srovnání s loňským kamionem jde i o podobný 
typ. Také pojedeš v Tatře Jamal.
Na Dakaru to ale všechno není jen o technice. Důležitý 
je i šofér a Artur má mnoho zkušeností a spoustu praxe. 
Ví, co přesně v daný moment dělá, a umí reagovat. Ani 
to ale nemusí být rozhodující, když nemáte štěstí.

Jaká je tvá role?
Jsem palubní mechanik. Mojí prací bude kontrolovat 
všechna data týkající se motoru a telemetrie. K tomu 
ovládat uzávěrky diferenciálu, tlaky kol a případně když 
budeme mít technické potíže, dát auto dohromady tak, 
abychom mohli úspěšně dokončit etapu.

Jste mezinárodní posádka. Jaká je vaše komu-
nikace, když se celé auto třepe a skáče?
Komunikujeme v angličtině, ale pilot s navigátorem 
spolu mluví rusky, protože oba jsou Kazachstánci. Pár 
slovíček rozumím, ale doufám, že během Dakaru nebu-
deme mít s komunikací problém.

ROZHOVOR
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Jaké jsou cíle? Dá se volit strategie?
Vzhledem k tomu, že máme společně pět závodních 
aut (3 Bonver Dakar Project + 2 holandský Mammoet 
Rallysport - pozn. red.), které vytvořily unikátní alianci, 
tak bychom si v případě potíží měli pomáhat. V první 
řadě si přeji, aby všechna auta úspěšně dokončila Da-
kar, a my samozřejmě budeme bojovat o ty nejlepší 
výsledky.

Určila si aliance jako taková svého lídra?
Kdo bude lídrem, to ukáže čas a první etapy. Podle toho 
se bude postupovat.

Byl jsi na okruzích, teď jsi v terénu. Jak moc se 
činnost liší, když člověk připravuje techniku?
Truckracing je pohádka a procházka růžovým sadem 
proti těmto dálkovým rallye. Je to pro všechny velká 
výzva, je to něco nového a doufám, že nenastane nějaká 
velká krize.

Jak jde zkombinovat osobní a pracovní život, když 
je člověk součástí takového „molochu“? Není těch 
otázek na téma závodění někdy až moc?

Abych pravdu řekl, času s přáteli teď moc nemám. Když 
náhodou někde sedíme a mám tu možnost se s nimi 
potkat, tak jsou samozřejmě zvědaví a chtějí se o tom, 
co dělám, bavit. Fakt je, že toho je ale tolik, že s přáteli 
raději probírám jejich práci a jejich život, než abych 
neustále mluvil o Dakaru.

Vezeš si něco s sebou nebo máš nějaký rituál?
Nemám žádné maskoty. Věřím sám sobě. Ale přítelkyně 
mi dala čtyřlístek pro štěstí a nařídila, abych si ho připnul 
na overal, takže tak úplně sám nebudu.

S čím bys na Dakaru byl spokojený?
Já budu spokojený, když dokončíme Dakar bez velkých 
potíží. Pro mě nebude až tak důležité umístit se, jako 
dojet. Celý závod je extrém, kde rozhodující roli hraje 
štěstí, a na to je třeba myslet v první řadě.

Co vlastně pro tebe Dakar znamená?
Pro mě je Dakar velká výzva. Z kabiny to bude má první 
zkušenost, takže více o tom budu moci hovořit, až se 
vrátím.

ROZHOVOR
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Jan Černý usedl za volant  
Peugeotu 208 T16

Kvality vozu kategorie R5 si vyzkoušel český rallyový závodník Jan Černý, který sezonu 2014 absolvoval 
s vozem Peugeot 208 R2. Příští sezonu by rád startoval se čtyřkolkou.

Jako jediný český zástupce byl Jan Černý pozván na 
oficiální testování týmu Peugeot Sport, kde usedl 
za volant v  současné době nejsilnějšího rallyové-

ho speciálu této francouzské značky. Později se s tím-
to vozem představil také na Setkání mistrů v Sosnové 
u České Lípy.
Jízda se špičkovou technikou se mu líbila, zda se s Peu-
geotem 208 T16 ukáže v příští sezoně, ale není jisté. 
V úvahu připadá i vůz kategorie S2000, avšak konkuro-
vat speciálům R5 by s automobilem této specifikace bylo 
velice obtížné. Vše je otázkou peněz a těch v motorsportu 
není mnoho.
Černý ještě nemá jasno ani o svém spolujezdci. Po od-
chodu Pavla Kohouta toto místo zatím zůstává neobsa-
zené, jezdec ale spolupráci s některými spolujezdci již 
zkouší.
Ale vraťme se zpět k tématu, kterým je test vozu Peugeot 
208 T16. Tovární tým Peugeot Sport pozval českého 
juniorského reprezentanta v rallye Jana Černého na 
středomořský ostrov Korsika, kde testování probíhalo. 
„Jsem velmi rád, že jsem tuto nabídku k testování továr-

ního auta dostal. Je to pro mě velká čest, že mě Peugeot 
Sport na test pozval a já se mohl jeden den zúčastnit 
testování na úseku, kde se tým připravoval před Korsic-
kou Rally. Při testu jsem se za volantem střídal s Kevinem 
Abbringem z Holandska a Sébastienem Chardonnetem 
z Francie. Na testovací trati jsem jezdil se spolujezdcem 
Sebastianem Marschallem, který naviguje Kevina 
Abbringa a i to byl pro mě nový zážitek poslouchat dik-
tát v angličtině. Jsem opravdu rád, že jsem si mohl tento 
vůz kategorie R5 vyzkoušet. Nová T16 se velmi snadno 
řídí a s každou další jízdou jsem se v autě cítil lépe a lépe. 
Mám už s vozy s pohonem všech kol nějaké zkušenosti 
a musím tedy ocenit, jakou práci Peugeot Sport ve vývoji 
tohoto vozu udělal,“ okomentoval zážitek Jan Černý po 
celodenním testu.
Pro mladého českého závodníka bylo pozvání k testu 
Peugeotu 208 T16 oceněním jeho dosavadní spolupráce 
s týmem Peugeot po sezoně, kde reprezentoval v juni-
orském mistrovství Evropy – JERC Českou republiku 
s vozem Peugeot 208 R2. „Být přítomný celodennímu 
testu v továrním týmu je splněním jednoho z mých 

OHLÉDNUTÍ
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závodnických snů. Je poučné sledovat tyto profesionály 
při práci a diskutovat s nimi o vývoji a nastavení vozu. 
Na této testovací trati údajně najezdil mnoho kilome-
trů i můj velký vzor Marcus Grönholm, který s Peugeo-

tem získal své největší úspěchy. Uplynulé testování je 
pro mě osobně takovou malou náplastí za nepovede-
nou sezonou,“ uzavírá Jan Černý.

OHLÉDNUTÍ

Povrch testovací trati se měnil, a tak bylo možné vůz prověřit za různých situací

Jan Černý při testování jezdil se spolujezdcem Sebastianem Marschallem, který naviguje Kevina Abbringa.  
O spolujezdci na příští sezonu ale ještě jasno nemá.
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Hurst Floor Shifter Special:  
tak trochu neobvyklá formule IndyCar

Příchod Colina Chapmana a značky Lotus na legendární americký ovál Indianapolis Motor Speedway v roce 
1963 paradoxně oživil stagnující technický pokrok tamní scény formulových závodů. Tradičním roadsterům 
s motorem vpředu odzvonilo a většina konstruktéru se pustila do realizace věrných kopií technicky téměř 
dokonalého Lotusu 29 s motorem vzadu. Našel se ale jeden rebel, razící si vlastní cestu. Jmenoval se Smokey 
Yunick, který kokpit závodního pilota neumístil ani za motor, ani před motor, nýbrž do boku!

Smokey Yunick je typickým představitelem staré 
školy – bezprostřední mechanik/konstruktér si 
uměl prosadit svou a pokud to nešlo, postaral se, 

aby všichni znali důvod. Kupříkladu v  roce 1959 roztr-
hal, za přítomnosti tisku a usmívajícího se starosty měs-
ta Daytona, šek na 5000 dolarů, který obdržel výměnou 
za  to, že  jeho závodní speciál ponese název Halifax 
Recreation Area. Proč se dobrovolně vzdal peněz, které 
by mu významně usnadnily měsíční pobyt v  Indiana-
polisu? Protože byl přesvědčen, že „nikdo sakra nebu-
de vědět, co Halifax znamená!“ Měl za  to, že  původně 
domluvený název The City of Daytona Beach je daleko 
výstižnější.

Yunick v americkém motorsportu vyčníval nejen svou 
povahou, ale i konstruktérskými myšlenkami. V automo-
bilových závodech NASCAR, kde působil téměř dvacet 
let, měnil pravidla hry za pochodu a nezřídka se dostával 
do křížku s komisaři. Dvakrát zkoušel štěstí i v Indianapo-
lisu. Poprvé vycestoval do státu Indiana v roce 1959, o 5000 
dolarů chudší, se strojem Reverse Torque Special, jehož 
technická inovace spočívala v opačném směru otáčení 
motoru čili protisměru hodinových ručiček.
Yunicka si však v Indianapolisu pamatují zejména v sou-
vislosti s neobvyklým strojem The Hurst Floor Shifter 
Special z roku 1964, nesoucí jméno společnosti (výměnou 
za 40 000 dolarů), zabývající se výrobou řadicích pák. 

HISTORIE
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Závodní stroj si za krátký čas získal řadu přezdívek, v čes-
kém ekvivalentu jej nejlépe vystihuje pojem „sidecar“. 
Tradiční doutníkový tvar monopostu totiž Yunick narušil 
postranním kokpi-
tem, tudíž závodní 
pilot seděl vedle 
nosného trupu 
s motorem a převo-
dovkou. Jako inspi-
race tohoto kon-
strukčního řešení 
posloužil německý 
b o m b a r d é r 
Blohm & Voss BV 
14, jenž Yunick 
na vlastní oči spatřil 
ve  druhé světové 
válce. V  případě 
speciálu Hurst 
Floor Shifter šlo Yu-
nickovi zejména 
o ideální rozložení 
váhy v levých zatáčkách oválu Indianapolis.
Zamýšlenou pohonnou jednotkou byl turbínový motor 
z helikoptéry, ovšem z jednání s dodavatelem sešlo a Yu-

nick vzal zavděk osvědčeným čtyřválcovým motorem 
Offenhauser DOHC s objemem 4,1 litru. Ten byl v India-
napolisu hlavní hnací silou po téměř tři desetiletí. Spo-

lečně s převodov-
kou a  palivovou 
nádrží je motor 
umístěn v  hlavní 
části monopostu 
– trubkovém cent-
rálním rámu.
Přední náprava má 
závislé zavěšením 
kol s příčnou listo-
vou pružinou. Zá-
kladní komponenty 
jako osa předních 
kol, vnitřní kryty 
a  hliníkové bub-
nové brzdy pochá-
zejí z Pontiacu Tem-
pest 1963. Yunick 
zvolil hliník kvůli 

lepšímu odvodu tepla a menší váze, leč pro jistotu 
připevnil dovnitř bubnů ocelové pláty pro lepší brzdný 
účinek.

Budík otáčkoměru se nacházel za volantem, pro kontrolu dalších budíků se musel závodník otáček doprava
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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 



36 | 

Vzadu najdeme nápravu De Dion, tlumiče nárazu a sta-
bilizátor odpružení. Olejová nádrž je připevněna 
za zadní nápravou, palivovou nádrž umístil Yunick 
za přední chladič.
Na levé straně je umístěn „kokon“ řidiče s čtvercovým 
volantem. Jakkoliv se to 
zdá na tehdejší dobu ne-
zvyklé, Yunick myslel 
na pohodlí řidiče a netra-
dičním tvarem volantu 
docílil zvětšení prostoru 
pro nohy. Yunick do-
konce experimentoval 
s  ovládáním brzdy 
a plynu prostřednictvím 
jednoho pedálu, ale ra-
ději zvolil konvenční způ-
sob dvou pedálu brzda/
plyn. Volant je odníma-
telný a kapsle s řidičem 
drží na pěti nýtech – což 
byly dva body sváru mezi 
Yunickem a technickými 
komisaři.

Yunick si za volant záměrně vybral zkušeného závodníka 
NASCAR Bobbyho Johnse, který ale s oválem v Indiana-
polisu neměl pražádné zkušenosti, a proto neměl problém 
s atypickou konstrukcí monopostu. V tehdejších dobách 
předcházel pětisetmílovému podniku měsíční program 

plný tréninků a  kvalifi-
kací. Yunick celý květen 
řešil nejrůznější tech-
nické problémy a kvalifi-
kační čas mohl Johns 
zajet až v poslední možný 
termín. Bohužel skončil 
už v  prvním měřeném 
kole. Vjezd do první levé 
nepatrně přepálil, šel 
prudčeji na  brzdy 
a od toho momentu se 
stal pasažérem rotujícího 
speciálu. V  oblacích 
kouře z pneumatik nara-
zil do vnější betonové zdi 
a tím skončila krátká his-
torie vozu Hurst Floor 
Shifter Special.

HISTORIE

Čtvercový volant poskytoval více místa pro nohy

Smokey Yunick s Bobbym Johnsem za volantem
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Bobby Johns v plném tempu na oválu Indianapolis Motor Speedway

Atypický monopost si vyzkoušel i Duane Carter, který pro Yunicka závodil v roce 1959
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Kvalifikace se neúprosně krátila a na opravu auta ne-
zbýval čas. Smokey Yunick se do Indianapolisu už nikdy 
nevrátil. V NASCAR vydržel dalších šest let, ale postu-
pem času usoudil, že sportovní hledisko se z tamních 
závodů vytratilo a hlavní slovo převzal obchod a peníze. 

Nutno podotknout, že Yunick k tomuto závěru došel 
už v roce 1970!

Text: Aleš Sirný
Foto: IndyCar
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