
ze sousedního boxu

K
aždý závod, který 
je bojem až do po-
slední sekundy, 
musí uspokojit 
i toho nejnáročněj-
šího diváka. Letošní 

druhý vytrvalostní tříhodinový 
mistrovský podnik takovým byl. 
Navíc se během celého závodu 
stále něco dělo. Je pravda, že 
na dramatičnosti se významnou 
měrou podílel i déšť či spíše 
průtrž mračen, kvůli které se 
i opozdil start. Ale pojďme po-
pořádku.

Volné i kvalifikační tréninky 
proběhly vpravdě za ideální-
ho počasí a tak všechny vozy 
byly nastaveny na suchou trať. 
Kvalifikaci v ostře sledované 
třídě do 3500 cm3 vyhrála po-
sádka Šenkýř - Fried před dvojicí 
Kusín - Kotrba. Je ale pravda, že 
pro dlouhý závod není posta-
vení na startovním roštu až tak 
důležité. V týmu Duck Racing 
se soustředili hlavně na funkci 
podvozku. „Motor i převodovka 
fungují dobře a tak jsem ladi-
li hlavně podvozek,“ hodnotil 
volné tréninky Petr Kačírek. 

Vše, co bylo natrénované, 
však uplavalo v předstartovním 

lijáku. Start byl 

nejprve odložen a když se po-
četné startovní pole konečně vy-
dalo na trať, tak prvních dvacet 
minut z tříhodinového časového 
limitu kroužilo za zpomalovacím 
vozem. Teprve po jeho zabočení 
do boxů se mohlo začít 
závodit. Díky 
mokré trati, 
která vysy-
chala jen 

pomalu a na některých úsecích 
zbyly louže až do závěru, se 
závod neobešel bez množství 
menších či větších karambolů. 
Své by o tom mohli vyprávět na-
příklad bratři Hajdůškové jedoucí 
s Tatrou Ecorra nebo Macháček 
s Ferrari F430. Kolizi se nevyhnul 
Kusín a ani Válek. Oba doslova 

rozlítilo malé clio, jedoucí hodně 
nestandardní stopu. „Dostali 
jsme od něho ránu na zadní 
kolo. Máme špatnou geometrii 
a doslova se belháme,“ líčil svoji 
nepříjemnost Válek. 

Na čele třiapůllitrové třídy 
se od počátku držel Šenkýř, 
sledovaný Kusínem, Vonkou 
a Kačírkem. Ten neměl zrovna 
nejšťastnější začátek. „Hned 
na začátku se mi ulomil jeden 
stírač, takže jsem jel doslova 
poslepu jen podle bílých čar,“ 
stěžoval si na nepovedený úvod. 
„Pak, když začala trať osychat, 
jsem od každého auta přede 
mnou dostal zásah bahnem 
jak při rallyekrosu.“ Ale přesto 
byl v jeho jízdě jeden důležitý 
pozitivní prvek. Vydržel na trati 
o deset minut déle do doby, 
kdy se již daly použít suché 
pneumatiky. A to bylo ve druhé 
polovině závodu velké plus. 
Kotrba, který střídal Kusína, 
musel na trať ještě s mokrými 
gumami a zhruba po půl hodině 
zajel do boxů pro suché obutí, 
čímž samozřejmě ztratil. V té 
době již dlouho stálo v boxech 
Šenkýřovo BMW, u kterého pras-
kl olejový filtr. Po opravě vůz 
sice pokračoval, ale s velikou 
ztrátou. Lídrovi týmu tedy nezby-
lo nic jiného, než závod dokon-
čit ve druhém voze s Líbalem 
a Braunem. Ve třídě vedli Kusín 
– Kotrba, sledováni Kačírkem se 

RALLYEKROS
poslepu

Nebývá zvykem, aby o pořadí na konci vytrvalostního závodu 
rozhodovaly sekundy. V Mostě tomu tentokrát tak bylo.

VE SPRINTU OBSADIL PETR KAČÍREK 
NA MOKRÝCH GUMÁCH ČTVRTÉ 
MÍSTO VE TŘÍDĚ 

Text: Jiří Hájek, Most

Mezinárodní mistrovství České republiky divize 4 se stává ne-
jen prestižním šampionátem, ale díky vyrovnanosti startovního 
pole ve třídě do 3500 cm3 i nadmíru dramatickou podívanou.
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KUSÍN A KOTRBA ZVÍTĚZILI VE VYTR-
VALOSTNÍM ZÁVODĚ VE TŘÍDĚ DO 
3500 CM3



SPRINT
1. Jan Vonka 29
2. Dan Suchý 26
3. Marcel Kusín 23
4. Robert Šenkýř 20
5. Petr Kačírek 17
6. Matěj Kotrba 13

Černá 
alchymie

KAČÍRKOVO BMW V EXKLUZIVNÍ SPOLEČNOSTI DVOU AUDI A4 DTM 

DÉŠŤ BYL V MOSTĚ JEDNÍM Z ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ
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Text: Jiří Hájek, Most

Suchým. Za nimi byla posádka 
Vonka - Fumal, následova-
ná dvojicí Válek - Vaňkát. Ale 
smůlu si jezdci Duck Racing 
týmu ještě zcela nevybrali. Pár 
minut před koncem si Suchý 
brnknul o páčku, která reguluje 
tlak na brzdách a než vše srov-
nal do normálu, udělal hodiny, 
čehož Kotrba využil k postupu 
na první místo. Zezadu se ještě 
řítil Vonka, který však Suchého 
už nestačil předjet a cílovou 
čáru protnul na třetím místě jen 
s vteřinovým odstupem. 

I nedělní sprint poznamenalo 
počasí. Jeho start byl opět těsně 
po dešti a tak drtivá většina 

startovního pole, ve kterém ten-
tokrát chyběl vedoucí muž třídy 
do 3500 cm3 Dan Suchý, 
vyjela na mokrých gu-
mách. Ale než jezdci 
absolvovali warm-up, 
trať oschla natolik, 
že mokré pneuma-
tiky byly doslova 
k ničemu. Jediný, 
kdo riskl gumy bez 
vzorku, byl Vonka. 
Podle toho také závod 
dopadl. Teprve za ním 
skončili s mokrými pneu-
matikami jedoucí Fried, Kusín 
a Kačírek. Vonka také vede prů-
běžnou klasifikaci sprintu.

Správná volba pneumatik 
je nedílnou součástí 
každého závodu. Dá se 
na ní hodně vydělat, ale 

také všechno ztratit. V rámci mis-
trovského klání v Mostě se o tom 
všichni účastníci přesvědčili 
na vlastní kůži. Zatímco tréninky 
i kvalifikace se odehrály na su-
chu, na úvod závodu silně pršelo 
a trať osychala jen velmi zvolna. 
Jak si v takové situaci poradil tým 
Duck Racing? „Pokud je sucho, 
tak to je jednoduché,“ říká Petr 
Kačírek a dodává: „Můžeme volit 
jednu ze tří směsí, od měkké 
přes polotvrdou po tvrdou. My 
používáme pro vytrvalostní 
závod střední tvrdost, protože 
máme výborný podvozek a pne-

umatiky se méně opotřebo-
vávají. Určitě vydrží až 

do střídání, které se 
většinou odehrává 
po hodině a půl. Ale 
jsou i případy, kdy 
tým zvolí nejtvrdší 
směs a gumy pak 
vydrží třeba i celý 

tříhodinový závod. 
Podle toho, jak se 

gumy opotřebovávají, lze 
spočítat, o kolik bude jezdec 

na kolo pomalejší a zda se vypla-
tí zajet do boxu pro novou sadu. 
Jak se ukázalo právě teď v Mostě, 
i po třech hodinách závodění 
rozhodují sekundy. Proto je 
třeba se i během závodu podle 
jeho vývoje rychle rozhodnout.“ 
Zbylé dvě směsi se používají 
buď na sprint, nebo ty nejměkčí 
na zajetí rychlého kola v kvalifi-
kaci. Ale je potřeba počítat s tím, 
že taková pneumatika vydrží ma-
ximálně tři-čtyři kola. Na mokru 
je to ale o něco složitější. „Pro 
mokré závody máme pneumati-
ky Pirelli,“ doplňuje svůj výklad 
Kačírek. „Můžeme si vybírat 
prakticky ze dvou různých vzorků 
dezénu. Buď intermedia, které 
se použijí v době, kdy už neprší, 
ale trať je ještě mokrá, anebo 
jsou také k dispozici pneumatiky 
pro případ, kdy je na vozovce 
opravdu hodně vody. Mohou se 
také nasadit tzv. prořezané suché 
slicky, do kterých jsou podle růz-

ných šablon vyřezány vzory dezé-
nu. Jejich výběr záleží na povrchu 
tratě, ale také na autě.“ Problém 
ale nastává, když během závodu 
přestane pršet a trať začíná být 
suchá. Mokré gumy jsou z měkké 
směsi a na suchu se rychle pře-
hřejí. Pak začínají velice rychle 
ubývat. I proto je v takovém 
momentě možné vidět jezdce, 
jak zejména na rovinkách kličkují 
a hledají zbytky vody, aby v nich 
pneumatiky alespoň trochu 
ochladili. Špatná volba pneuma-
tik má také za následek zdánlivě 
neuvěřitelné přesuny v pořadí 
závodu. Je to zkrátka gumová 
ruleta, v níž však výhra padá jen 
těm připraveným.
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ZATÍMCO 

TRÉNINKY 

I KVALIFIKACE SE 

ODEHRÁLY NA 

SUCHU, NA ÚVOD 

ZÁVODU SILNĚ 

PRŠELO. VOLBA SPRÁVNÉ PNEUMATIKY NA 
MOKRÝ POVRCH VYŽADUJE POTŘEB-
NOU ZKUŠENOST

TUTO REPORTÁŽ PŘINÁŠÍ

VYTRVALOSTNÍ ZÁVODY
1. Petr Kačírek Duck Racing BMW M3 GTR 18
 Dan Suchý Duck Racing BMW M3 GTR 18
 Marcel Kusín K+K Racing Team BMW M3 18
 Matěj Kotrba K+K Racing Team BMW M3 18
5. Jan Vonka Vonka Racing Porsche 996 GT3 RS 12
 Armand Fumal Vonka Racing Porsche 996 GT3 RS 12

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČR DIVIZE 4 VE TŘÍDĚ DO 3500 CM3


