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Zpátky na učňák:

Lakování
plechařiny

Řídíme legendy:

Fiat 500 “Cinquecento”
Rozhovor: Bratři Bezouškové: Mistři driftu
Novinka: Komix plný aut

Editorial

Reportáž

Rallylegend San Marino
Milujeme auta
a tak jsme nemohli
chybět ani v San
Marinu na 13. ročníku
Rallylegend. Legendy
do toho šly jako na
vrcholu slávy, ve WRC
kategorii potěšil české
fandy Štěpán Vojtěch
se spolujezdcem
Michalem Ernstem,
kteří vybojovali
s Peugeotem 206
WRC třetí místo.
Gratulujeme!

Chlapi,
Pro aktuální číslo magazínu jsme se pro Vás projeli v ikonickém Fiatu 500. Pro
srovnání nám aktuální verzi této legendy zapůjčily naše “Olinky”, které pětistovky
používají v rámci návštěv autoservisů. Legendy českého driftu nám řekly něco
o svém sportu a jestli někdy zkoušely maximálku svého 600 koňového bavoráka.
Novinky ze světa motorů opět pečlivě připravila Olina, která to má v hlavě pěkně
srovné a na každého ví něco. Novinkou je originální komix.

Ať se Vám daří!
Váš tým ACI.

Pokud chcete tento magazín dostávat pravidelně, pošlete nám kontaktní údaje (email pro elektronickou verzi,
fyzickou adresu pro tištěnou verzi) na email info@aci.cz.

Garáž Info | Magazín pro chlapy, co drží auta při životě
Vydavatel: ACI - Auto Components international, s.r.o
Těšíme se na Vaše náměty a připomínky. Za případné tiskové chyby se omlouváme. Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Komerční nabídky platí do vyčerpání zásob. Změna cen vyhrazena © 2015 ACI - Auto Components international, s.r.o.
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Představujeme

Představujeme
kód SH 2101239

kód LE 4015

Automatická opravná sada pneu

Dobíjecí, nárazuodolná, vyrobeno v Německu

720 ml
Pro pneu 13-22”

Cena: 1 670 Kč (63,86 EUR)

Cena: 555 Kč (20,45 EUR)

Cena: 1 764 Kč (77,63 EUR)

Kleště, šroubováky, kladivo, ploché klíče, gola, 45 ks

Cena: 2 399 Kč (89,62 EUR)

kód 9901016

Kamera pro záznam jízdy 1080P
30fps
2,7” TFT displey s infra přisvícením
1 2000 mAh, startovací proud 200 A

Cena: 2 995 Kč (111,80 EUR)

AIRMAN ResQPro

3 stupňová regulace 12 V
Připojení do zapalovače

SETOlite - inspekční LED svítilna

Startovací box + power banka

kód RESQPRO

Vyhřívaný potah sedačky

Univerzální sada nářadí

kód BAT999

kód 9901020

Zoom: 4x digitální
Formát videa: AVI
Formát foto: JPG

Cena: 1 924 Kč (71,79 EUR)

kód SH 29035

kód BAT132

Hydraulický servisní
rychlozvedák

Plně automatická nabíječka
Accucharger

Nosnost 3,2 t
Rozměry zvedáku 690 x 337 x 163 mm

6/12 V, 2 A

Cena: 5 686 Kč (223,85 EUR)

Cena: 1 777 Kč (70,53 EUR)
Ceny jsou maloobchodní s DPH.
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Zprávy s Olinou

Zprávy s Olinou

Syn Veyrona

Policejní
Porsche 918

Bugatti Veyron je možná více demonstrátor technologických
možností koncernu VW než auto do evropské reality, ale stal
se pojmem, stal se měřítkem všech ultra rychlých aut…
a brzy bude mít syna. Konstruktéři značky opět mluví o tom,
že vytváří nejrychlejší a nejsilnější produkční auto. Jak by
mohlo vypadat, naznačuje koncept Bugatti Vision GT. Oproti
svému předchůdci vypadá mnohem dynamičtěji, sportovněji,
hodně se zapracovalo na aerodynamice.

Pověstnou policejní flotilu v Abu Dhabi rozšířil nový přírůstek ve formě hybridního hypersportu Porsche 918. Policie
tak snad opět udrží krok se spěchajícími ropnými magnáty v supersportech. Na rozdíl od Lamborghini, Ferrari, Bugatti či Mc Laren, kterými tamní policie rovněž disponuje, však Porsche nebudou hyzdit majáky. Má být používáno
spíše k propagačním účelům.
Olina: "To bude jezdit v elektri ckém
módu na náborových akc ích? Tamn í
asi o policajtech moc nevti pkuj í...“

Zhmotněný sen

Olina: “Spousta mladých chuligánů
nezá vislých značek sahalo po trůnu
nejrychlejšího auta, ale hra o trůn
te prve zač íná...“

Defender před
důchodem v akci

Je to Ferrari a není to Ferrari... Stroj pojmenovaný
Thomassima III vytvořil z dílů Ferrari americký dobrodruh a později obchodník s italskými sporťáky Tom
Meade během pobytu v Itálii v 60. letech. O pohon jedinečného vozu se stará motor Ferrari V12. Číslovka
značí 3. model, který pod jeho taktovkou vznikl. Thomassima III je k vidění v muzeu Ferrari v Modeně,
Thomassima II byl nedávno na prodej.

Legendární Land Rover Defender se chystal do důchodu, když byl osloven zmocněncem Jejího veličenstva
a povolán do služby. Upravený kus, hrající v nové bondovce Spectre, má 37” palcové pneumatiky, jejichž použití
si vyžádalo montáž tlumičů Bilstein a rozšíření blatníků. Přídavná LED světla (něco podobného máme
v nabídce) prosvítí jakoukoliv temnotu. Pod kapotou
zůstává 2,2 litrový čtyřválcový turbodiesel, jehož 120
koní vytáhne drsný offroad na stovku za více než 14
vteřin... V Recaro sedačkách si však budete připadat,
že jedete rychleji.

Olina: “Kon ec krize středn ího
věku, začátek krize finan čn í...“

Rolls Roys made in Japan
Jsou zákazníci, kterým vyhovuje fenomenální luxus a zpracování legendárních britských vozů, ale
anglická střídmost a nonšalance jim moc nesedí… Pak ji stačí nahradit prvoplánovou okázalostí
a opulentností. Japonští tuneři Office-K takové auto vytvořili. Základem je RR Wraith, kterému
oblékli 24“ kola s pozlacenými ráfky, zlatým grilem chladiče a dalšími blyštivými detaily. Motor má
prý kolem 1 000 koní a zvuk upraveného výfuku bude pochopitelně velmi nedistingovaný.
Olina: “Auto
s cenovkou,
za kterou
by arabský
šejk nejspíš
mohl postavit
interhotel
pro
uprchlíky...“

Největší
z největších

Olina: “Nočn í mů ra vle kaře...
při veze partu lyžařů, urolbuje
svah, vytáhne je do kopce...“

Seznamte se. Toto je Belaz 75710. Mluví azbukou
a uveze 496 tun, což je nejvíc na světě. Sám váží 360
tun, pohání ho dva motory, každý o síle 2 300 koní.
Poloměr otáčení je skoro 20 metrů. Maximální rychlost je 64 km/h. Na silnice pochopitelně nesmí. Ne že
by to nesved, ale společnost na tak velká auta zkrátka
není připravena…
Olina: “Vypadá, že je schopný
převézt Krkonoše za ural...“
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Řídíme legendy

Řídíme legendy

Autor: Pavel Hrůza

Tento Fiat 500 pochází z roku
1970. Časem přibyly řasy,
lak a kotoučove brzdy.

Tvůrcům se však velmi dobře povedlo moderními prvky navázat na původní dílo. Nová pětistovka působí stejně přívětivě
jako původní. Pěkné auto, které se jen tak neokouká, navíc
myslí na svého řidiče (či spíš řidičku) i uvnitř. Vše vypadá stylově, ale je zde patrný důraz na ergonomii a snadné používání.
Snad nejvíc v interiéru evokuje původní legendu uprostřed
umístěný otáčkoměr a tachometr sdružený do jednoho budíku
před řidičem.
Pod otevřeným nebem
První, co překvapí po usednutí za volant původního Fiatu, je
velikost. Je opravdu malý! Těžko pochopit, jak v něčem tak
malém mohly celé rodiny brázdit rozlehlé italské pláně… I jezdec průměrné postavy se bude ramenem dotýkat spolujezdce,
a nebýt plátěné střechy, vytluče hlavou díru na šíbr.

Fiat 500 vznikl v poválečné
Itálii jako cenově dostupný
lidový vůz. Konstruktéři
však vytvořili více než
jen levné praktické auto.
„Cinquecento“ se stalo celosvětovou designovou ikonou, synonymem
značky „made in Italy“. Spoustě lidí ve válkou zdecimované Itálii dalo
svobodu, což se nezapomíná. Auto milované ve všech svých podobách.

Fiat 500 “Cinquecento”
F

iat 500 „Nuova“ byl představen v roce 1957 jako
nástupce typu Fiat 500 Topolino (česky „myšák“), který se
vyráběl od roku 1936 na popud Benita Mussoliniho - podobný příběh jako má Hitlerem podporovaný VW Brouk. Mladý
konstruktér a designér Dante Giacosa vytvořil velmi přitažlivé,
moderní a vysoce stylové auto, které přes svou dostupnost
nabízelo vysokou užitnou hodnotu. Bylo méně než 3 metry dlouhé, poháněl jej vzadu uložený vzduchem chlazený dvouválec
o objemu 469 cm3, který dokázal vykřesat celých 13 koňských sil.

Přes své malé rozměry byla „pětistovka“ velmi praktická
a projevila také značnou odolnost. Už v roce 1958 Fiaty 500
dominovaly náročnému, 3 500 km dlouhému, závodu LiègeBrescia-Liège Rally napříč prašnými cestami i průsmyky
v Dolomitech. I tato vítězství přispěla k vybudování pověsti
Fiatu 500 jako agilních „držáků“. Sympatický vůz postupně
získal značnou oblibu napříč celou Evropou. Do roku 1975
bylo vyrobeno kolem 4 milionů kusů.
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Převodovka bez synchronů vyžaduje při řazení nahoru meziplyn, při podřazení mechanickému zvuku nezabrání vůbec nic.
Skromných 13 koňských sil stačí k posunování rychlostmi do
80 km/h, ale to už vzhledem k přesnosti řízení není úplně bezpečné. Pomalé přesuny po městě nebo po italském venkově,
to je to, kde se malý Fiat cítí dobře. Přes skromnou dynamiku
a na dnešní poměry stísněný prostor, dokáže tento ikonický
prcek něco, co málokteré moderní auto této kategorie: Za
každých okolností umí vykouzlit úsměv na tváři kolemjdoucích
i na tváři řidiče. Dokáže tohle i nový Fiat?
Agilní retro
Nová pětistovka ukazuje od prvního okamžiku, že není jen líbivou stylovkou. Ihned po usednutí do vysokého sedla má řidič
pocit, že je tu vše vytvořeno pro něj a to je velmi příjemné.
Vše je po ruce, vše funguje tak, jak se od toho dá očeká-

vat, navíc jsou jednotlivé prvky originálně tvarovány, zajímavé
barevné kombinace umocňují vnímanou hodnotu. Stejně jak je
Fiat příjemný pro oči kolemjdoucích, je příjemný i pro smysly
svého řidiče - úsměv se tedy dostaví již zde.
Při řízení nejdříve oceníte zmíněnou ergonomii. Pedály tak akorát od sebe, řadící páka na konzoli je blízko vaší pravé ruky na
volantu. Základní motor 1.4 nedisponuje působivou dynamikou,
ale bohatě stačí na městský provoz i pro uhájení levého pruhu
na dálnici. Podvozek nabízí více jistoty než by člověk od auta této
kategorie čekal. Umožní i razantní průjezd kruhového objezdu
a dává tušit, že se silnější verzí Abarth musí být opravdu spousta
srandy… Koutky úst však dokáže roztáhnout i základní model.
Stejně jako původní 500, i nový model dokáže být velmi praktickým společníkem, jak může potvrdit i náš tým hostesek,
které s plně naloženými pětistovkami několik let brázdí české
silnice mezi autoservisy.
Povedený nadčasový design, který od roku 2007 přes minimální změny stále nezevšedněl, dělá z aktuálního modelu budoucího klasika.
Fiat 500 (1970)

Fiat 500 (2015)

Motor

499 cm , 18 k

1.4 l 16 V, 74 kW (100 k)

Rozvor

1,84 m

2,300 m

Délka

2,97 m

3,546 m

Šířka

1,32 m

1,627 m

Výška

1,32 m

1,488 m

Pohotovostní hmotnost

499 kg

865–980 kg
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Původní model 500N, vyráběný do roku 1960, měl ještě dveře
otevírané směrem dozadu. Další provedení už měla konvenční
zavěšení dveří. Populární pětistovka se vyráběla v několika
verzích. Kromě verze Sport s červeným pruhem a motorem
o objemu 499 cm3 a výkonu 21 koní to byl například „kombík“
Giardiniera s motorem o výkonu 18 koní. Několik verzí produkovali také ladiči Abarth. Vrcholná verze 695 SS s motorem
převrtaným na 689,5 cm3 se chlubila výkonem 38 divokých koní.
„Pětistovka“ (v Itálii nazývaná „Cinquecento“) se stala legendou
ještě za svého života. Jako taková zanechala nesmazatelnou
stopu v populární kultuře. Těžko si bez Fiatu 500 představit klasický italský film, své místo si našel i v srdcích českých řidičů.
Retro
V roce 2007 Fiat představil nový vůz designově navazující na
původní Giacosovo „Cinquecento“. Stylový městský retro stroj
je o více než půlmetru větší než designový vzor z konce 50. let.

Děkujeme Michaele Maňovské za zapůjčení vozu.
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Zpátky na učňák

Fiat 500

Fiat 500 v barvách ACI
Že nový Fiat 500 není jen stylovka, ale také dobré a praktické auto, o tom se přesvědčil náš dívčí tým
už během Road Show ACI v roce 2012, jedna posádka je v terénu i nyní.

B

ěhem Road Show najezdilo pět našich
Fiatů 500 celkem přes 300 000 km
bez jediného problému. Provoz byl
náročný, za všech povětrnostních podmínek,
navíc většinou po českých okreskách - což
jak víme, je zatěžkávací zkouška, kterou automobilka během testování těžko dokáže
nasimulovat…
Auta obstála se ctí a bez jediného problému. Teda kromě několika šrámů, za
které automobilka nemohla :-) Intuitivní
a příjemné ovládání pomohlo adaptaci
mladých řidiček, praktickou stránku Fiat
prokázal při převozu poměrně velké
dávky materiálu.
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Lakování aut je umění a každý lakýrník má trochu jiný přístup, jiný zaručený recept pro dosažení skvělého
výsledku. Shrneme několik osvědčených zásad, na kterých se patrně většina profíků shodne.

Lakování karosářských dílů
Nový díl
V případě nového dílu je práce nejjednodušší. Díly, které jsou
nalakované do základu KTL (kataforéza) je možné po odmaštění
rovnou lakovat antikorózním plničem, který není potřeba dále
přebrušovat. Nechá se pouze odvětrat a může se aplikovat
barevný odstín daného vozu a následně čirý lak.
Samozřejmě pouze v ideálním případě. Ve skutečnosti velmi
záleží na kvalitě dílu, kvalitě jeho povrchové úpravy, ale i na kvalitě balení a dopravy do Vaší dílny. Jakékoliv poškození povrchu
nebo nerovnosti vzniklé nedokonalou aplikací vrstvy znamená
nutnost tyto nedostatky brousit popřípadě tmelit. To zvedá
náklady na opravu a stojí čas.
„Holé“ díly je potřeba odmastit a nastříkat reaktivním základem,
abychom vytvořili antikorózní ochranu. Poté můžeme aplikovat
brusný plnič. Přebrousit - nejlépe za mokra - jemným brusným
papírem (P 600 a jemnějším) do rovnoměrně hladkého povrchu, odmastit a teprve pak nanést finální odstín, případně lak.
Příprava dílu
Trochu jiný bude postup v případě lakování dílů s původním lakem. Díly, které nejeví na pohled žádné poškození ani korozi,
je možné ponechat původní lak, jen se musí přebrousit ( zmatovat celý díl) , aby nově nastříkaná barva a lak dobře přilnuly.
To vše samozřejmě po odmaštění.
Pokud se rozhodnete starý nátěr odstranit, jsou dvě cesty.
Stará dobrá ruční práce s pomocí brusného papíru (P60,P80)
drátěných kartáčů ve vrtačce apod., což je velmi zdlouhavé
a výsledek nejspíš nebude dokonalý (na druhou stranu si
k opracovanému dílu vytvoříte až mateřský vztah, protože ho
stokrát otočíte v rukou).
Jestliže se jedná o kovový díl, je potřeba jej vymořit v kyselině, aby se odstranily veškeré oxidy kovu, které by mohly pod
lakem znovu korodovat. Nejčastěji se používá kyselina fosforečná, nebo méně agresivní kyselina citrónová.
Nejlepšího výsledku dosáhneme opískováním. Perfektně očištěný díl je navíc zdrsněn a reaktivní nebo EP základ k němu
dokonale přilne. Opískované kovové díly už se nemusí mořit.
Pískování (nebo odborně tryskání) je postup povrchové úpravy,
při které se ve speciální tryskací komoře pouští na materiál
vzduch pod velkým tlakem, který unáší tryskací směs. Ta pak
velkou rychlostí naráží na materiál, který se tak čistí. Odstraní
se veškeré nánosy špíny, laku i oxidace. K dispozici je několik
druhů abraziv s různými drsnostmi, které je potřeba zvolit dle
materiálu na daném dílu.

Lakování
Na čistý a odmaštěný kov aplikujeme nejprve dvousložkový antikorozní základ (v případě kovových dílů) a kvalitní (např. polyesterový) tmel. Po zaschnutí a přebroušení opravených míst doporučujeme přestříkat celý díl plničem podle vybraného odstínu.
Můžeme volit varianty bílá, šedá, černá.
Po vysušení následuje přebroušení jemným brusným papírem
(P800 pro UNI odstíny, pro metalické P1000) za mokra i za sucha. Díl odmastíme a je připraven pro konečné lakování.
V současné době je na trhu pro povrchovou úpravu automobilů
k disposici několik typů nátěrových hmot. Mezi velmi kvalitní
emaily patří akrylátové, akryl-uretanové a polyuretanové a vodou
ředitelné nátěrové hmoty. Při lakování je potřeba dbát pokynů
výrobce konkrétního produktu (technický list), postupy se liší u
klasických barev, metalických barev, třívrstvých odstínů i podle toho, zda barva vyžaduje vypálení. Novinkou je také odstín
s obarveným čirým lakem a nebo naopak matný odstín se strukturou. O tom v některém z dalších čísel magazínu.
Plasty a jejich lakování
Toto platí pouze pro díly, které jsou ,,holé´´ tzn. bez základu.
Pokud je nový plastový díl, tak postupujeme takto:
l Díl nejdříve odmastíme
l Obrousíme (Mirlon Scotchbrite)
l Znovu odmastíme
l Aplikujeme 2K stříkací základ na plasty (některé typy základů
na plasty umí to, že je nemusíte brousit a můžete na něj aplikovat vrchní odstín s lakem.
Pokud je díl v základu a základ na něm perfektně drží, můžeme
tento díl přebrousit (P800 a jemnější), odmastit a rovnou lakovat vrchní barvu a případně lak.
Garáž info 03/215
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Rozhovor

Rozhovor

Mistři driftu

Při ladění motorů jsou nějaké osvědčené postupy, nebo musíte
hledat nové cesty?
Zkoušíme, snažíme se jít svou cestou. Z počátku jsme dělali atmosférické motory, na závodech jsme si mezi sebou vyměňovali
chipy, dnes jsme dál a sdílení know-how mezi závodníky moc
nefunguje. Také motory už se neobejdou bez přeplňování.
Dostat s produkčních motorů extrémní výkony chce slušný kus
know-how. Zabýváte se jak mechanickou částí, tak elektronikou?
Elektroniku přímo neděláme. Máma kamaráda, který nám
pomáhá s řídícími jednotkami, na finální ladění a palivové
mapy máme partnera ve Varšavě. Tady auto sestavíme,
uděláme záběhový model, protože motor je celý zrepasovaný
a musí se aspoň 600 km zajet, ať si všechno líp sedne, pak
naložíme auta, odvezeme je do Varšavy a tam je ladíme na
brzdě. Když slyšíte, co se tam děje, vstávají vám vlasy hrůzou
na hlavě. (smích)

Bratři Ladislav a Stanislav Bezouškové jsou legendami českého driftingu. Stáli u jeho zrodu i na
stupních vítězů v mistrovství ČR. Nyní ladí zákazníkům auta pro tento čím dál populárnější sport
a vědí, jak dostat z produkčních motorů výkony, o jakých se jejím tvůrcům ani nesnilo. Na otázky nám
ve své dobřejovické dílně odpovídal starší z bratrů, Ladislav.

D

rifting nemá dlouhou historii. Jak jste se k jízdě bokem
dostali?
Snad už jako malí jsme ve šlapacích autíčkách zkoušeli
brzdit v zatáčce a zkoumali, co to udělá… Později jsme si našli takový zasněžený plácek, kde jsme zkoušeli s tátovou Volhou
dělat smyky a vybírat je… Z  toho to nějak vzešlo. Vždycky
mě bavilo jezdit ne úplně normálně, dělat blbosti. Později nás
napadlo vzít auto a zkusit první závod. A ono to šlo…
To ještě driftingová scéna byla v plenkách…
Z počátku to byly neoficiální závody, pod hlavičkou Autoklubu
a FiA se tato kategorie jezdí teprve 4 nebo 5 let. Z počátku
jsme měli auto, které ani pořádně nefungovalo, později, když
jsme viděli, s čím jezdí Němci nebo Holanďané, začali jsme
ladit na větší výkony. Ne na dvojnásobek původního výkonu jako
dnes, ale nějak jsme začít museli.
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Jak vlastně závody v driftingu probíhají, ne každý měl možnost
je vidět na vlastní oči…
Nejdřív se jede kvalifikace, po ní takzvané battly. Nejdřív se
vytyčí trať, umístí se na ni body, kterým se říká clipping pointy.
Postupně se jezdí na trati, hodnotí se rychlost průjezdu, agresivita průjezdu, v jakém úhlu jste schopen najet na clipping
pointy a hodnotí se i čistota průjezdu, aby to nebyla nějaká
cukatůra. Samozřejmě čím víc kouře, tím se kola točí rychleji,
tím větší šou a více bodů.
Po kvalifikaci se závodníci rozdělí do pavouka a jezdí battly ve
dvojicích. První jezdec vytyčí stopu, která by měla respektovat trať z kvalifikace, druhý se ho snaží následovat. Občas
jsou rozpravy, kde rozhodčí stanoví, na co se zaměří, co chtějí
vidět a podobně. Někdy řeknou, nemusíte se tolik držet trati,
ale jeďte co nejrychleji, jindy zase chtějí přesné dodržení kvalifikační stopy. Tak to postupuje až do finále. Body uděluje tým
rozhodčích, kterých je většinou čtyři nebo pět.

Jak rychle driftový speciál dokáže jet?
V Mostě se jezdí kolem 150, v Brně ještě rychleji, Sosnová
kolem 120… Ale představte si, že v té rychlosti jedete metr
za jiným autem, kterému se kouří od gum, a moc toho nevidíte… Za autem je potřeba jet co nejblíž, abyste se nedostal
do deky z kouře, co běží za autem tak tři metry.
Maximální rychlost jsme nikdy nezkoušeli, protože v závodech
není rychlost priorita. Motor musí mít dostatečnou sílu, aby
utočil kola kdykoliv a jakkoliv potřebuji… Ale zkoušeli jsme
bráchovo E30 na letišti ve sprintu s Lamborghini… a bylo to
poměrově jak škodovka a mercedes… Tím, že to auto je lehké,
k tomu skoro 600 koní, zrychlení je obrovské…
Fakt jste nikdy nezkoušeli, jak rychle jede auto se 600 koňmi??
Opravdu ne, to auto je dělané i na rozložení hmotnosti a má třeba
laminátovou kapotu a asi bych se bál aby neulítla… (smích), ale
kdybychom to zkusili, asi by nebyl problém jet přes 300 km/h…
Jaký je vlastně rozdíl v technice oproti okruhovým autům?
Hlavní rozdíl je v nastavení geometrie, jinak jsou nastavené

podvozky, jiná ramena, samozřejmě je tam výrazně větší
výkon. Ten u aut pro driftování není omezený.
Dále jsou na zadních kolech nastaveny téměř nulové odklony,
aby se gumy sjížděly rovnoměrně, řízení je upraveno tak, aby
se volant rychleji vracel.
Jaký výkon je vlastně na slušné zajetí závodu potřeba?
V Polsku jsou 2 auta, co mají nad tisíc koní. U nás se výkon
aut na závodech pohybuje kolem 600, 700 koní. Výš už to
v tomto sportu nejde tolik znát. 550 nebo 600 poznáte, dál
už ten rozdíl není tak velký. Koně jsou potřeba, na širokých
semi slikách můžete projet rychleji zatáčku, líp se vyrovnáte
s fyzikálními zákony…
Jaká je úroveň závodů u nás a v jiných zemích?
V Čechách je tak 5-7 profi aut na úrovni. V Polsku je obrovská
konkurence, na startu kolem 60 aut, nejlepší týmy mají 3 až 4
auta, majitel týmu přiletí na závod helikoptérou… Když jsme
tam jezdili na vrcholu boomu, v roce 2012, zavřeli tam třeba vesnici a jezdilo se normálně po vesnických cestách. Auta
končila v zahradách, policajti bezmocně přihlíželi… Jsou to
v tomto ohledu srdcaři. U nás taková podpora není.
Pokud se někdo o drifting vážně zajímá a chtěl by to zkusit, jak
nejlíp začít?
Vždycky říkám, že je třeba nejdřív zjistit, jestli na to člověk má
nadání. Zažil jsem hromadu lidí, kteří si koupili dobré auto,
v tréninku spotřebovali hromadu pneumatik a výsledek nebyl
nic moc. Doporučuji, až napadne sníh, zajet si na letiště vyzkoušet, jestli to člověku jde, než do toho nasype peníze. Jsou
lidi, kteří si sednou, zajedou jedno kolo a už jim to jde, stejně
tak jsou lidi, kterým to nikdy nepůjde. To je potřeba zjistit.
Potom doporučuji začít od slabšího auta, kde se dá dobře
naučit pracovat s hmotností a setrvačností. V silnějším autě
to pak bude pro něj obrovská výhoda. Potom už je potřeba jen
hodně trénovat. Když začnete závodit, jezdec se musí umět
hodit do závodního módu, který ho pustí hodně za běžné limity,
které mu jindy připadají nepřekročitelné. Člověk musí jít hodně
za hranici zdravého pudu sebezáchovy.

www.driftracing.cz

Stanislav Bezouška

Driftování se věnuje od roku 2004
Automechanik, začínal s vozem BMW E30, nyní jezdí BMW E36,
Mistr České Republiky (v roce 2008, 2009 a 2010)
Auto: BMW E36 2JZ
Motor: 2JZ-GTE (z Toyoty Supry), výkon: 562 koní, točivý moment: 665 Nm

Ladislav Bezouška

Driftování se věnuje od roku 2004
Automechanik, stále věrný BMW E30,
Vicemistr ČR (2010)
V roce 2011 vyhrál spolu s bratrem pohár konstruktérů.
Auto: BMW E30 M5 TURBO
Motor: S38B36 turbo, výkon: 692 koní, točivý moment: 788 Nm
Garáž info 03/215
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Auto komiks

Zábava
Papírový model pětistovky je jen o málo menší
než jeho vzor. Přejeme záživnou a divokou jízdu
po pracovním stole!
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Vystřihněte si

Fiat 500
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Plechařina
pro staré i nové
1701660

PŘEDNÍ KAPOTA
CENA: 2 950 KČ
(109 EUR)

&

1701655

PŘEDNÍ BLATNÍK
CENA: 999 KČ
(37 EUR)

1701570

pŘEDNÍ
NÁRAZNÍK
CENA: 1 930 KČ
(72 EUR)

1604656

PŘEDNÍ BLATNÍK
CENA: 999 KČ
(37 EUR)
1604660

PŘEDNÍ KAPOTA
CENA: 2 950 KČ
(109 EUR)

1604576

PŘEDNÍ
NÁRAZNÍK
CENA: 1 930 KČ
(72 EUR)

Ceny jsou maloobchodní s DPH.

www.aci.cz // www.aci.sk

