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Třetí generace modelu Škoda Superb 
přináší revoluci ve stylu značky. Skica 
ukazuje expresivně pojatý sedan 
zdůrazňující kvalitu, dynamiku a eleganci.  
Dynamický design třetí generace vozu 
Škoda Superb vychází ze stylistických 
prvků a výrazných tvarů studie Škoda 
VisionC.

Nová generace vrcholného modelu 
značky Škoda má zcela nové, dynamicky 
tvarované proporce s jasnou geometrií, 

výrazně konturovanými plochami a ostře 
řezanými liniemi. Svým designem získá 
na suverenitě a atraktivitě.

S novou generací postoupila Škoda 
Superb na horní hranici střední třídy. 
Třetí generace má značce získat nové 
skupiny zákazníků. Využití modulární 
stavebnicové platformy MQB koncernu 
Volkswagen, používající motor uložený 
vpředu napříč, umožní pro Superb 
využít nejmodernější prvky a technické 
vymoženosti pro komfort, infotainment, 
konektivitu, bezpečnost, šetrnost k 

životnímu prostředí i výkonnost. Stejně 
jako 2. generace bude mít i nový 

Superb v nabídce i pohon všech 
kol. Úplnou novinkou bude 

verze s hybridním pohonem.

V polovině února bude 
mít nová Škoda Superb 
svou světovou premiéru v 
Praze. Na počátku března 

bude vůz představen 
na autosalonu v Ženevě. 

Zahájení prodeje je plánováno 
na polovinu roku 2015.

Design nové generace Škody Superb

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-design_nove_generace_skody_superb-4033


Nový Hyundai Sonata Hybrid
Automobilka Hyundai v korejském Soulu 
představila sedmou generaci modelu Sonata 
s novou hybridní pohonnou jednotkou. 
Hyundai počítá s celkovým prodejem 55 000 
hybridů, z toho 37 000 mimo Koreu, především 
v USA. Sonatu Hybrid pohání zážehový 
dvoulitrový čtyřválec Nu GDI o výkonu 115 
kW propojený s elektromotorem o výkonu 38 
kW. To umožňuje dosáhnout kombinované 
spotřeby 5,5 l/100 km. Podíl na tom má i aerodynamický design karoserie a systém 
hybridního pohonu schopný získávat elektrickou energii při nízkém zatížení motoru.
více na www.autoweek.cz

Mazda vyvíjí bioplast
Sportovní vůz Mazda MX-5 pro modelový rok 2016 
se stane prvním vozidlem, jež bude používat díly 
vyrobené z nového bioplastu. Jeho základem jsou 
místo ropy materiály rostlinného původu a není 
potřeba jej natírat. Materiál je dobře tvarovatelný, 
odolný a je možné jej obarvit tak, aby získal 
vyšší kvality povrchu, než u lakovaného plastu. 
Odstranění nutnosti nátěru sníží emise těkavých 

organických sloučenin a tím i negativní působení na životní prostředí.
více na www.autoweek.cz

Ze světa

Jiří Kovařík, Leonid Křížek 
Historie evropských duelů a šermu
1. OD STAROVĚKU K BRANÁM NOVOVĚKU
2. ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ
3. OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI
Původní česká práce o historii evropských duelů a šermu od 
starověku do 21. století. Postupem staletí se duel stal součástí 
života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru. 
Ač odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 
19. století. S jeho vývojem je spjat i rozvoj šermu, zpočátku jako 
nezbytná průprava, později jako společenská zábava a nakonec jako 
sportovní odvětví.
Lze zakoupit u všech dobrých knihkupců anebo se slevou na: http://
www.militaria.cz/cz/link-elkapress

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-novy_hyundai_sonata_hybrid-4032
http://www.autoweek.cz/cs-trendy-mazda_vyviji_bioplast-4044


Nové sportovní kupé RC F je jedním z 
nejvýkonnějších, nejvšestrannějších a 
nejagilnějších vozů, které kdy automobilka 
Lexus představila. Bylo navrženo pro 
potěšení motoristických nadšenců bez 
ohledu na jejich řidičský um a zkušenosti. 
Pro použití v běžném provozu jim poskytne 
příkladné jízdní vlastnosti a mimořádnou 
stabilitu ve vysoké rychlosti, a to ve spojení 
s příkladným pohodlím, bohatou výbavou 
a bezpečnostními technologiemi. Systém 
integrované řízení dynamiky vozidla VDIM 
nabízí režimy Sport a Expert, které řidiči 
poskytují možnost volby asistenčních a 
ochranných funkcí. 

Nové kupé RC F pohání motor 5,0 l o výkonu 
477 k (351 kW) a točivém momentu 530 
N.m. Jako jediný V8 pro sportovní modely 
Lexus využívá za jízdy ustálenou rychlostí 
Atkinsonův cyklus ke snížení spotřeby 
paliva. Pro dosažení mimořádných 
výkonových parametrů se uplatňuje Ottův 
cyklus. 

Osmirychlostní převodovka SPDS (Sports 
Direct Shift) je vybavena šesti režimy 
volitelnými řidičem. Samosvorný diferenciál 
Torsen (LSD) byl použit pro ještě lepší 

záběrové schopnosti. Kupé RC F je prvním 
vozem s motorem vpředu a pohonem 
zadních kol na světě, který může být na 
přání vybaven inteligentním diferenciálem 
TVD (Torque Vectoring Differential), jenž 
dále zlepšuje mimořádné jízdní schopnosti 
díky lepšímu záběru a držení stopy.

Ve specifikaci Executive jsou za cenu 
2 145 000 Kč mj. 19“ kovaná hliníková 
kola, audiosystém se šesti reproduktory, 
čalounění sedadel Alcantara a vyhřívaná 
přední sedadla. První vozy Lexus RC F 
budou u autorizovaných partnerů Lexus 
v České republice v lednu 2015. Všechny 
uvedené ceny jsou s DPH.

Sportovní Lexus RC F na český trh

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-sportovni_lexus_rc_f_na_cesky_trh-4038


Aktualizace map Navitel Navigator
Aktualizované mapy Q3 2014 pro 43 
evropských zemí jsou nyní dostupné 
pro uživatele Navitel Navigator. 
Aktualizované mapy Q3 2014 jsou 
kompatibilní pouze s verzi Navitel 
Navigator 9.1.0.0 a vyšší. Jsou nyní 
dostupné pro 43 evropských zemí. 
Aktualizované mapy obsahují 8 833 
754 km silnic, 4 603 930 POI a 619 601 
sídel. 

Mapa České republiky obsahuje 20 535 sídel a poskytuje uliční síť pro 6283 z nich. 
Databáze bodů zájmu (POI) byla rozšířena na 67 775. Do bodů zájmu na mapě byly 
přidány čerpací stanice LPG. Celková délka silniční sítě je 157 676 km.
Nejnověji aktualizované mapy jsou nyní dostupné také pro následující země: Arménie, 
Ázerbájdžán, Gruzie, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turecko a Uzbekistán. Obsahují 875 945 
km silniční sítě, 1 238 042 POI a 58 629 sídel umožňujících adresní vyhledávání. Bylo 
vylepšeno vizuální znázornění ulic, dopravní situace a tras a bylo zlepšeno označení 
zákazů odbočení.
více na www.autoweek.cz

Sedm Superbů pro dopravní policii
Odbor služby dopravní policie České republiky převzal od společnosti Škoda Auto dalších 
sedm vozů Škoda Superb s motorem 3,6 FSI V6/191 kW, šestirychlostní dvouspojkovou 
převodovkou DSG a pohonem všech kol. Předáním sedmi vozů Škoda Superb se speciální 
výbavou se počet těchto vozů ve službách dopravní policie rozrostl na 17. Od roku 1993 
dodala Škoda Auto pro potřeby Policie více než 17 000 vozů Škoda různých modelů a 
specifikací. 
Všechny vozy Superb jsou dodatečně vybaveny speciálně pro potřeby Policie ČR. 
Vpředu a vzadu jsou skrytá výstražná LED světla použitelná jako maják, za čelním i 
zadním sklem se nacházejí displeje s červenými diodami pro naprogramovaná hlášení. 
Ve výbavě je i vysílačka Pegas Integrovaného záchranného systému České Republiky, 
GPS přijímač a Emergency System Data Recorder. Smluvní partneři osadili rovněž radary 
pro měření rychlosti, které dodala Policie ČR.
více na www.autoweek.cz

Z domova

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-navitelvydavaaktualizacemapq32014-4037
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-sedm_vozu_skoda_superb_pro_dopravni_policii-4031


Alfa Romeo 4C zaujme designem 
slibujícím zážitek z jízdy jako Ferrari, ale 
pohání ji motor s objemem i výkonem jako 
u Mégane RS. Na trati NAVAK nicméně 
dosahuje časy jen o málo pomalejší 
než dvakrát výkonnější Jaguar F-TYPE 
s pětilitrovým motorem V8. Své dojmy 
nám přibližuje Mladen Alvirovič z poroty 
AutoBest.

Alfa 4C, dlouhá necelé čtyři metry, svým 
zvukem, vzhledem i zpracováním evokuje 
vzpomínky na nejslavnější éru značky a 
zároveň budí naděje na její oživení. 

U Alfy se rozhodli, že nebudou utrácet 
peníze za vývoj vysoce výkonného 
motoru, ale použijí stávající zážehový 
čtyřválec se 177 kW (240 k). Místo toho 
všechny aplikace moderních technologií 
soustředili na výrobu nosné struktury 
z uhlíkových vláken pro dosažení co 
nejnižší hmotnosti. 

Alfa poskytuje nejčistší dojem ze závodního 
auta: motor je příliš hlasitý pro jakoukoli 
konverzaci. Alfa 4C vás potěší snadností 

Alfa Romeo 4C - úsporné superauto

více na
www.autoweek.cz

ovládání, stejně jako dynamikou, s níž 
dosahuje vysoké rychlosti. S tímhle autem 
jste kolo od kola rychlejší a neustále 
zjišťujete, že zatáčky můžete projet ještě 
rychleji. Je úžasné, jak stabilní tohle auto 
s extrémně nízkou hmotností je a jak se 
zdá být imunní vůči setrvačným silám. 
Postupem času zjistíte, že s Alfou můžete 
zacházet hodně hrubým způsobem, 
skoro jako lyžař mezi brankami v obřím 
slalomu. 

Tak jako u každého supersportu je ale 
jednodušší jet s Alfou 4C velmi rychle než 
pomalu. Alfa Romeo 4C byla vytvořena 
s cílem poskytnout zábavu řidiči, nikoli 
aby byla pohodlná na dlouhých cestách.

Alfa 4C je určena pro milovníky rychlosti, 
pro které tato jinak iracionální volba dává 
smysl. Iracionální a smysluplná? Je ideální 
volbou pro ty, kteří hledají kompaktní 
supersport a mají jen třetinu prostředků 
potřebných pro koupi Ferrari. Na českém 
trhu přijde Alfa Romeo 4C na 1 299 000 
Kč.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-alfa_romeo_4c_usporne_superauto-4041


Podle gigantu v oblasti ropného a 
plynařského průmyslu ExxonMobil 
budou i v příštích 25 let mezi pohonnými 
jednotkami automobilů dominovat motory 
s vnitřním spalováním. Jistěže si leckdo 
může myslet, že se jedná o zbožné přání 
ropného gigantu, ale 25 let není až tak 
dlouhá doba.

Automobilky již nyní plánují, jaké výrobky 
uvedou na trh v příštím desetiletí. Přitom 
musí do roku 2025 splnit podstatně přísnější 
emisní standardy v EU i USA. Jeden způsob, 
jak toho dosáhnout, spočívá v používání 
hybridního pohonu. To je sektor, o němž 
ExxonMobil tvrdí, že dosáhl během 
několika let rychlého a značného pokroku. 

Souboj mezi elektromobily s akumulátory 
(BEV) a vozy s palivovými články (Fuel 
Cell) už začal, nicméně oba systémy jsou 
handicapovány minimální infrastrukturou. 
Přestože vozy s akumulátory mají před 
vodíkovým pohonem mírnou výhodu, jejich 
podíl na trhu je zanedbatelný. Pouze v 
Norsku, kde vozy s akumulátory dostávají 
velké dotace, jsou více rozšířené, ale ani 
tam jejich podíl nepřekračuje 6 %.

Zatímco titulky novin jsou plné příběhů 
o smělých nápadech a převratných 
změnách, skutečnost je taková, že vývoj 
techniky má mnohem pomalejší tempo. 
V opačném případě bychom byli již nyní 
svědky obrovského průlomu v technice 
elektromobilů, jenž by umožnil podstatně 
delší dojezd a zkrácení doby dobíjení. 
Existují utopické vize vozových parků s 
neslyšně se pohybujícími vozy s nulovými 
emisemi. Podstatnou část vývoje budou 
určovat zásahy regulátorů s cílem splnit 
emisní předpisy, a to dokonce i v případě, 
že spotřebitelé o takové vozy nestojí. 

Prvotním motivačním faktorem nákupu 
nových automobilů zůstane jejich cena. To 
znamená, že spalovací motor má dobře 
zajištěnou pozici, aby i po další čtvrt století 
nadále dominoval.

ExxonMobil předpovídá dlouhé 
kralování spalovacího motoru

více na
www.autoweek.cz

Další témata 52. týdne ve www.autoweek.cz:
Pojistné události očima klientů Allianz
AAA Auto vítá novelu zákona
Hybridní karta DKV pro elektromobily
Ochrana aut s využitím principu DNA 

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-exxonmobil_predpovida_dlouhe_kralovani_spalovaciho_motoru-4029


BMW počátkem ledna na veletrhu Consumer 
Electronics Show (CES) 2015 v Las Vegas 
předvede automobil schopný autonomně 
zaparkovat v parkovacích domech pomocí 
systému BMW Remote Valet Parking.

BMW i3 je vybavené čtveřicí laserových 
skenerů, které jsou schopné rozpoznávat 
například i sloupy v parkovacích domech. 
Plně automatický dálkový parkovací 
asistent BMW Remote Valet Parking 
kombinuje informace z laserových skenerů 
s digitálními mapami budov, například 
parkovacích domů. 

Řidič může pomocí chytrých hodinek 
aktivovat plně automatické dálkové 
parkování, vystoupit z vozu a jít na 
schůzku nebo nakupovat. Automobil 
převezme řízení, nezávisle projede 
podlažími parkovacího domu a na volném 
místě zaparkuje. Systém je schopen 
rozpoznat pevné překážky a současně 
reagovat na nenadále vzniklá omezení a 
rizika, například na špatně zaparkované 
automobily. Jakmile vývojové BMW i3 
zajede do parkovacího místa, uzamkne se a 
čeká na další povel chytrých hodinek. Plně 
automatický dálkově ovládaný parkovací 
asistent poté spočítá čas, který potřebuje 

k projetí parkovacího domu, a k výjezdu 
přijede automaticky ve správný čas.

BMW úspěšně vyvinulo plně automatické 
ovládání automobilu propojením jeho 
senzorů a digitálních mapových podkladů. 
To však vyžadovalo příjem GPS signálu, 
který není v parkovacích domech k dispozici. 
Nový systém podle daných algoritmů 
vypočítá přesnou polohu v parkovacím 
domě. Současně čidla monitorují okolí 
vozu a zajistí plně automatické navádění 
vozu. Proto k plné funkčnosti není k 
automatickému pohybu vozu potřeba 
žádná speciální infrastruktura.

Parkování v garáži bez řidiče

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-parkovani_v_garazi_bez_ridice-4030
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Oldtimer číslo 10-11 2014
Vyšlo nové číslo magazínu pro milovníky 
historických vozidel. Hlavním tématem je 2. 
část připomínky roku 1964, který se zapsal 
do historie mnoha významnými událostmi. 
Nechybí ani přehled veteránských klubů v 
ČR a řádková inzerce.

Z obsahu čísla
- Historické vozidlo v silničním provozu
- V čem bylo kouzlo vozů Bugatti
- Škoda 1000 MB
- 100 let Maserati - 1. část
- Autodružstvo Praha
- Elegance v běhu času na autosalonu v 
Paříži
- Hrabě František Harrach a jeho šofér 
Leopold Lojka

Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách PNS nebo ve vydavatelství IBS 
motorpress, Litvínovská 3, Praha 9. 
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz, tel.: +420 277 271 
322

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Ceník: Kia Soul EV
Škoda Yeti 2,0 TDI/103 kW 4x4 AP
Při návratech z večírků pozor na alkohol
Motorsport: Kostkovi k titulu chyběl jen bod
Motorsport: ADAC GT Masters



Kia Soul EV je v prodeji v České republice jako jediný elektromobil se zárukou 7 let 
resp. 150 000 km. Výbava Premium obsahuje automatickou klimatizaci, integrovanou 
8“ navigaci s DAB, 16“ kola z lehkých slitin, LED světlomety denního svícení, LED zadní 
kombinované světlomety, projektorové potkávací a dálkové světlomety, přední mlhové 
světlomety, 3,5“ OLED přístrojovou desku, tempomat s omezovačem rychlosti, vyhřívaný 
kožený volant, vyhřívaná přední sedadla, elektrické ovládání předních a zadních oken, 
elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, parkovací senzory vpředu a vzadu, 
parkovací kamera, osm airbagů, ESP, ABS, BAS, EBD, VSM, TCS, HAC, TPMS. Dvoubarevné 
provedení karoserie je zahrnuto v ceně vozu.

Podle kalkulace Kia Motors Czech je díky minimálním provozním nákladům návratnost 
investice v porovnání s verzí poháněnou turbodieselem jen 90 000 km. 

Porovnání ceny a parametrů voz Soul EV se srovnatelnými verzemi se spalovacími motory:

Kia Soul EV - ceník
více na

www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-kia_soul_ev_na_cesky_trh-3813


Yeti je s délkou 4222 mm při rozvoru 2578 mm 
mnohem obratnější, než vozy kompaktní třídy, 
ale se šířkou 1793 mm je prostornější, než nyní 
tak populární malá SUV. Klíčovým prvkem pro 
nadstandardní možnosti využití interiéru je pro-
myšlený systém zadních sedadel Varioflex. Tři 
samostatná sedadla lze podélně posouvat, jed-
notlivě sklápět nebo vyjmout z vozu (vzhledem 
k jejich hmotnosti to ale nebude často využívaná 
alternativa).

Objem zavazadlového prostoru činí 405 l, při 
posunutí zadních sedadel úplně dopředu je 
možné jej zvětšit na 510 l a po vyjmutí všech 
zadních sedadel až na 1760 l. Pro přepravu 
delších předmětů lze využít i sklopení opěrad-
la sedadla spolujezdce vpředu. Z mnoha tzv. 
Simply Clever doplňků v zavazadelníku stojí za 
vyzdvihnutí vyjímatelná svítilna s akumulátory 
dobíjenými za jízdy.

S Yetim se příjemně jezdí po silnicích i dálnicích, 
mimo jiné i díky přesnému řízení s rychlou 
reakcí. Široký rozchod kol 1541/1537 mm mu 

Škoda Yeti 2,0 TDI/103 kW 4x4 AP
poskytuje velkou stabilitu. Yeti je skutečným pře-
borníkem při jízdě na nerovné silnici - jen málo 
aut poskytuje tolik pohodlí při jízdě po nerovné 
dlažbě.

Se světlou výškou 180 mm je Yeti uzpůsoben 
pro jízdu nejen na silnicích, ale i mimo zpe-
vněné cesty. Zvládá i docela těžký terén - jed-
iným omezením při tom jsou použité pneuma-
tiky. Především ale dokáže bezpečně dopravit 
své cestující i za velmi nepříznivých klimatických 
podmínek. Pro jízdu v terénu ovšem není ideál-
ní kombinace turbodieselu se dvouspojkovou 
převodovkou DSG, která řadí vždy o trošku 
později, než by bylo vhodné, zatímco na silnici 
je vše zcela bez problémů. Dvoulitrový turbod-
iesel ve verzi s výkonem 103 kW a točivým mo-
mentem 320 N.m v rozsahu otáček 1750-2500/
min je pro tento vůz perfektní volbou.

Základní cena verze 2,0 TDI/103 kW 4x4 AP je 
666 900 Kč ve výbavě Ambition.

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-nove_modely-skoda_yeti_2_0_tdi_103_kw_4x4_ap-4034


Čtvrtina úmrtí při autonehodách má v Česku 
stejného původce - alkohol. V České republice je 
podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
alkohol zodpovědný za každou čtvrtou oběť 
autonehod.

V období večírků, rodinných sešlostí a 
novoročních oslav leckdo řeší dilema: drahé 
taxi, nebo řídit pod vlivem? Zkušenosti klientů 
Allianz ale i nejnovější data Světové zdravotnické 
organizace (WHO) ukazují, že i drahé taxi se 
v těchto případech vyplatí. Z analýzy, kterou 
podle dat WHO udělalo Allianz centrum pro 
technologie v Ismaningu u Mnichova, je zřejmé, 
že nulová tolerance alkoholu za volantem v České 
republice mnohé řidiče příliš netrápí. Ti přitom 
možná netuší, že kromě hazardu se zdravím 
a životy riskují i krácení či přímo zamítnutí 
pojistného plnění ze svého autopojištění. 

„Pokud poškozenému, kterého pod vlivem 
alkoholu naboural náš klient, v rámci povinného 
ručení uhradíme škodu, můžeme ji po klientovi 
následně vymáhat a také ji vymáháme,“ uvádí 
vedoucí týmu regresů v Allianz pojišťovně 
Michaela Sitárová.

Z dat WHO vyplývá, že celosvětově za každou 
desátou smrt na silnici může alkohol. Česká 
republika se ve světovém srovnání umístila na 
13. nejhorším místě spolu se Zimbabwe. Ve 
srovnání s ostatní Evropou se Česká republika 
umístila na osmé nejhorší příčce - nejhůře 
dopadlo Bělorusko, Lotyšsko a Rusko, kde má 
alkohol na svědomí zhruba každou druhou oběť 
autonehod.

Při návratech z večírků pozor!

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-pri_navratech_z_vecirku_pozor-4042


Seriál závodů V8 Series vytvořila promotérská 
organizace FG Group Maurizia Flamminiho 
původně v Itálii. V posledních sezonách se 
rozšířil do celé Evropy jako atraktivní platforma 
pro souboje víceválcových luxusních vozů 
prémiových značek. 

Do závěrečného závodu na Hockenheimringu 
nastupovali tři jezdci s nadějí na zisk titulu. Tomáš 
Koska s Audi RS5 od Audi Sport Italia vedl těsně 
před Nicolou Baldanem s Mercedesem-Benz 
AMG C63 Coupé. Kostka vyhrál ve Vallelunze 
a v Brně a o jeho bodovém náskoku rozhodlo 
především prvenství na Sachsenringu.

Francesco Sini s Chevroletem Camaro od Solaris 
Motorsport na třetím místě potřeboval k titulu, 
aby se v případě jeho vítězství dostali před 
Kostku ještě další jezdci. Sini získal tři prvenství 
a k tomu přidal několik umístění mezi nejlepšími, 
ale také si připsal dvě nuly po kolizi s Copettim 
(BMW) v Mugellu.

Kvalifikace vyšla dokonale pro Kostku, který 
získal už čtvrtou pole position. Baldanovým 

nadějím na titul učinila definitivní konec kolize 
v úvodu závodu. Na trať vyjel Safety Car. Při 
restartu došlo ke kolizi mezi Kostkou a Siniho 
týmovým kolegou Giovannim Bertonem s 
vozem Chevrolet Lumina,který startoval jen v 
posledních dvou závodech.

Sini vedl, ale ani to mu k titulu nestačilo. Kostka 
s poškozeným vozem klesl z druhého na třetí 
místo za Bertona, ale i to mu stačilo na titul. 
Rozhodující okamžik přišel, když Romanini 
(Mercedes AMG týmu CAAL Racing, pro nějž 
Sini před přechodem na Camaro jezdil) dvě 
kola před koncem Kostkovi prorazil pneumatiku.  

Kostka po dvou zásazích od italských jezdců 
dojel do cíle na třech kolech jako čtvrtý a o titul 
přišel o jediný bod. Jeho výkon ale zabezpečil 
titul mezi týmy pro Audi Sport Italia.

Fotografie Luděk Šipla

K titulu chyběl jen bod

více na
www.motorsport-ing.cz

http://www.motorsport-ing.cz/novinky/k-titulu-chybel-jen-bod


Ideou seriálu ADAC GT Masters je nabídnout 
příznivcům motoristického sportu možnost 
vyzkoušet si své závodní dovednosti na dlouhých 
tratích. Seriál ADAC GT Masters byl navržen 
nikoli jako přehlídka automobilek, ale spíše jako 
příležitost změřit si své síly pro jednotlivce, kteří 
jsou nadšenci motoristického sportu.

Tato inovační závodní série je dalším dokladem 
dlouhodobé politiky klubu ADAC při propagaci 
motoristického sportu. Příležitosti k závodění se 
rozšířily díky zavedení velmi atraktivní platformy 
pro ambiciózní nadšence pro motoristický 
sport. ADAC GT Masters je samozřejmě i velkou 
atrakcí pro fanoušky motoristického sportu, kteří 
jako diváci mohou očekávat veskrze zábavný 
vizuální a akustický zážitek.

Titul za rok 2014 získali vítězové tří závodů 
Němec René Rast a Jihoafričan Kelvin van der 

Linde s Audi RS8 od Prosperia C. Abt Racingu, 
který získal i titul v šampionátu týmů.

Sezonu v ADAC GT Masters má za sebou také 
Tomáš Enge, který zde startoval v černém 
Camaru GT3 spolu s Albertem von Thurn und 
Taxis. Mají na svém kontě druhé místo ze 
závodů na okruzích Red Bull Ring a Slovakia 
Ring. Při posledním víkendu na německém 
okruhu Hockenheimring obsadili ve 2. jízdě 8. 
pozici. „Sezónu v ADAC GT Masters hodnotím 
určitě kladně. Nasbírali jsme hodně zkušeností 
a vše se vyvíjelo tak, jak jsem si myslel, že to 
bude vypadat. Našemu vozu nějaké okruhy 
sedí, naopak některé ne. Ale víme, kde máme 
zabrat a už dnes připravujeme na novou sezónu 
vylepšení Camara GT3,“ prohlásil po posledním 
závodě Tomáš Enge.

Fotografie Luděk Šipla

ADAC GT Masters: fascinace na čtyřech kolech

více na
www.motorsport-ing.cz

http://www.motorsport-ing.cz/novinky/adac-gt-masters-fascinace-na-ctyrech-kolech

