
  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ  

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 
 

  

ZÁVODNÍ VOZIDLA TŘÍDY GT 
RACING CARS GT SERIES 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   MAREK FEJFAR 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. PETR PORTEŠ, Dr. 
SUPERVISOR 

BRNO 2012   



  

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 
 
Ústav automobilního a dopravního inženýrství 
Akademický rok: 2011/2012 
 

ZADÁNÍ BAKALÁRSKÉ PRÁCE 
 
 
student(ka): Marek Fejfar 
 
který/která studuje v bakalářském studijním programu 
 
obor: Strojní inženýrství (2301R016) 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem c.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: 
 

Závodní vozidla třídy GT 
 
v anglickém jazyce: 
 

Racing cars GT series 
 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 
Rešerše konstrukčního uspořádání závodních vozidel třídy GT. 
 
Cíle bakalářské práce: 
Cílem práce je provést rešerši konstrukčního uspořádání závodních vozidel třídy GT. 
Zameřte se zejména na: 
- pravidla a kategorie, 
- závody - délka tratě, stratégie 
- přehled vozidel 
- motory, výkony točivé momenty 
- dosahované rychlosti a zrychlení 
- težiště 
- konstrukční řešení stabilizátoru 
- rozmístení hmot 
- aerodynamické prvky 
- hmotnosti 
- rozměry kol, používané pneumatiky 
- elektronika vozu 
 
 



  



ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA          

 
Brno 2012   

ANOTACE 
Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit 

čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými 
pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a jejich pravidly, vozy GT a jejich technickými 
specifikacemi a předpisy, které je určují. Konstrukčním řešením motorů a součástí podvozků, 
jako závěsů, tlumičů a stabilizátorů a kol. Dále pak aerodynamické prvky, jako spojlery, 
křídla a podvozková aerodynamika. A nakonec hmotností a elektronikou vozů. 
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ANOTATION 
This bachelor thesis called „Racing cars GT series“ had taken a task to introduce the 

reader with a fascinating world of GT class race cars. It deals with history of races, current 
rules of racing and races themselves, racetracks and their regulations, GT cars and their 
technical specifications and regulations, which determinates them. Design of engines and 
underbody components, such as suspension, dampers and anti-roll bars (anti-sway bars) and 
wheels. Furthermore, the aerodynamic elements, such as spoilers, wings and underbody 
aerodynamics. And finaly the weight and electronic of cars. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit 

čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými 
pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a jejich pravidly, vozy GT a jejich technickými 
specifikacemi a předpisy, které je určují. Konstrukčním řešením motorů a součástí podvozků, 
jako závěsů, tlumičů a stabilizátorů a kol. Dále pak aerodynamické prvky, jako spojlery, 
křídla a podvozková aerodynamika. A nakonec hmotností a elektronikou vozů. 
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1. GRAND TOURER 
1.1 PŮVOD 

Už od počátku automobilismu se výrobci snažili o co největší pohodlí cestujících, o co 
nejvyšší rychlost a dojezd vozu. Tyto parametry však bylo zpočátku velmi těžké skloubit 
dohromady. Časem tak vznikl pojem Grand Tourer, neboli zkráceně GT. 

 
Termín pochází z italského slova Gran Turismo, jako pocta k tradici Grand Tour, což 

byla dlouhá cesta napříč Evropou, kterou vykonávali mladí šlechtici a mladíci z vyšší vrstvy 
jako rituál svého dozrání do dospělosti. 

 
Automobily s označením GT se tak staly vysoce výkonnými a rychlými, schopnými 

v pohodlí a luxusu překonat dlouhé vzdálenosti. Oblíbené jsou zejména dvoudveřové kupé, 
dvoumístné nebo s uspořádáním 2+2.  
 

 
Obr.1 - Ferrari 250 GTO [1] 

 
1.2 CHARAKTERISTIKA 

Vozy Grand Tourer jsou větší a těžší než standardní dvoumístná sportovní auta. Kladou 
větší důraz na pohodlí než na celkový výkon nebo spartánské uspořádání interiéru. 
Historicky má většina GT motor vpředu s pohonem zadních kol, což vytváří více místa v 
kabině. Mají měkčí závěsy, větší úložný prostor a další luxusní vybavení. Některé velmi 
výkonné automobily dělají různé kompromisy v opačném směru, a tak zároveň soupeří se 
sportovními auty v rychlosti, zrychlení a manévrovatelnosti. Tím si vynesly zvláštní označení 
„supercars“. [2] 

 



GRAND TOURER           

 
Brno 2012  12 

 
1.3. ZKRATKA GT 

Zkratka GT, je velmi populární v celém automobilovém průmyslu. 
 
Mezi mnoha variacemi GT jsou: 
 GTO (Gran Turismo Omologato), homologován pro závodní auta - Např. legendární 

Ferrari 250 GTO, jeho nová verze Ferrari 599 GTO, Pontiac GTO (1964 - 2012), 
Mitsubishi GTO  

 GTS (Gran Turismo Spider), GT kabriolet. Např. Ferrari 348 GTS, Audi R8 GTS 
 GTS (Gran Turismo Sport), čtyřdveřový sedan. Např. HSV GTS, BMW M3 GTS, 

Mitsubishi Lancer GTS 
 GTB (Gran Turismo Berlinetta), kupé ve stylu GT. Např. Ferrari 328 GTB, Ferrari 

599 GTB.  
 GTV (Gran Turismo Veloce) malé, rychlé GT. Např. Alfa Romeo GTV 
 GTI nebo GTi (Gran Turismo Iniezione) GT s přímým vstřikováním paliva. Např. 

VW Golf GTI 
 GTE (Grand Touring Estate) GT kombi. Např. Reliant Scimitar GTE  
 GT/E (Einspritzung - Německy vstřikování paliva) Např. Opel Manta GT/E 
 GTA (Gran Turismo Alleggerita (odlehčené)/Automatic) Např. Alfa Romeo GTA 

(Allegerita), Ferrari 456 GTA (Automatic) 
 GTAm (Gran Turismo Alleggerita Modificata) upravené odlehčené GT. Např. Alfa 

Romeo GTAm  
 GTC (Gran Turismo Compressore/Compact/Cabrio/Coupe/crossover). Např. Alfa 

Romeo 6C 1750 GTC (Compressore), Bentley Continental GT C (Cabrio), Ferrari 
330 GTC(Compact), Opel Antara GTC (crossover) 

 GTD (Gran Turismo Diesel), Např. VW Golf GTD a Peugeot 505 ve snížené dieslové 
verzi. 

 GTR nebo GT-R, (Gran Turismo Racing), Např. McLaren F1 GTR, Mercedes-Benz 
CLK GTR, Nissan Skyline GT-R a Nissan GT-R  

 HGT (High Gran Turismo), používal Fiat u sportovně zaměřených verzí aut. [3] 
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2. PŘEDPISY A KATEGORIE 
Jak je zřejmé z předchozí kapitoly, výrobci si mohou do názvu automobilu napsat 

prakticky co chtějí a žádná pravidla to neomezují. Jak ale napovídá název práce, dále se 
budeme zabývat pouze závodními vozy s označením GT. Pro ty už existují určitá pravidla, 
která ustanovila mezinárodní automobilová federace - Fédération Internationale de 
l'Automobile (dále jen FIA). Tato pravidla pak v průběhu let spolu se závody i vozy 
samotnými prošla zajímavým vývojem. 
 
2.1. HISTORIE 

Historie dnešních závodů GT sahá do roku 1953, kdy se část vozů jezdících vytrvalostní 
závody osamostatnila od předpisů tehdejší Formule 1 (Formula One World Championship).  
Vzniklo tak Mistrovství světa závodních vozů (World Sportcars Championship), kterého se 
zůčastňovalo mnoho týmů a výrobců sportovních automobilů. Stala se z něj profesionální 
série automobilových závodů a vedle Formule 1 byl jedním ze dvou hlavních světových 
šampionátů v závodech na okruhu. 

Vozy F1 byly závodní speciály, které nebyly určeny pro běžný trh, zatímco závodní vozy 
mistrovství světa byly jak prototypy, tak i sériové vozy upravené k závodům na okruhu. 

V závodech mistrovství světa pak byly rozděleny do kategorií Sportovní vozy a GT 
(sériové vozy) a dále rozděleny do tříd podle objemu motoru. [4] 

 
Roku 1954 pak FIA poprvé uvedla pravidla závodů GT automobilů jako „Dodatek J“ pro 

cestovní vozy a GT vozy. V roce 1957 rozdělila automobily do několika skupin, přičemž 
každá skupina byla limitována minimální sérií vyrobených vozů za rok. Pro vozy GT 
(Skupinu 3) to bylo 100 vozů.  
 

 
Obr.2 - Maserati 300S-Sebring 1956 [5] 

 
V roce 1960 byl zaveden FIA GT Cup a vozy GT se pravidelně umisťovaly na předních 

pozicích Světového mistrovství závodních vozů. 
 
Roku 1962 bylo přerušeno Světové mistrovství a nahrazeno Mezinárodním šampionátem 

výrobců GT a tento titul se uděloval ve třech kategoriích podle objemu motoru do roku 1965. 
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Roku 1966 FIA představila po zásadní revizi pravidel Dodatku J spolu se skupinami 1-6 
novou Skupinu 3: Vozidla GT. Minimální série vozů pro získání homologace skupiny 3 bylo 
zvýšeno na 500 a vozy jako Ferrari 250 GTO a Porsche 904 byly přeřazeny do nové Skupiny 
4: Sportovní vozy s minimem 25 vyrobených vozů za rok. Přibyly také Skupina 5: Speciální 
cestovní vozy a Skupina 6: Sportovní prototypy. 

Tento rok byl ukončen Mezinárodní šampionát výrobců GT a nahrazen Mezinárodním 
šampionátem závodních vozů. 

 
V roce 1970 došlo k přejmenování Skupiny 4 na Skupinu 5 a Skupina 4 se stala třídou pro 

Speciální vozy GT s minimální produkcí 500 vozů. Ve stejném roce došlo také 
k přejmenování Skupiny 3 na Skupinu 3: Sériové vozy GT s minimální produkcí 1000 vozů. 
[6] 
 

 
Obr.3 - Ford GT40-Sebring 1970 [7] 

 
V roce 1981 se ze Skupiny 3: Sériové produkční vozy GT stala Skupina B GT, která o rok 

později pojmula i Skupinu 4: Modifikované GT a Skupinu 5: Cestovní prototypy. [8] 
 
Od počátku 80. let začaly mít závodní prototypy ve vytrvalostních závodech nad vozy 

GT navrch a postupně je z těchto závodů vytlačily. 
 
V roce 1992 se znovu přepsala pravidla pro kategorie a vznikly tak třídy GT1 a GT2.  
 
Roku 1993 v Japonsku začala série Japanese Grand Touring Championship a o rok 

později založili Jürgen Barth, Patrick Peter a Stéphane Ratel1 novou sérii závodů BPR Global 
GT Series a začali tak novou éru v závodech automobilů typu GT. 

 
V roce 1997 FIA opět převzala kontrolu nad těmito závody a přejmenovala je na FIA GT 

Championship. Zavedla standartní délku závodu na 500km místo obvyklých čtyř hodin 
zliberalizovala technické předpisy a zanechala komerční využití v rukou jednoho ze 
zakladatelů BPR Stéphane Ratela, kterému se podařilo získat podporu televizní stanice 
Eurosport. Noví výrobci postavili homologované speciály s velmi limitovanou produkcí (25 
automobilů ročně) plně využívajících nová pravidla. 

 

                                                
1 Jejich příjmení daly závodům zkratku BPR. 
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Kvůli zájmu amatérských (nízkonákladových) týmů byla v roce 2000 zavedena nová 
třída N-GT. Ve stejném roce byl do šampionátu přidán závod 24h Spa a ten se v pozdějších 
letech stal jedním z hlavních závodů vytrvalostních sérií.  

 
Od roku 2004 je japonská JGTC známá jako Super GT. FIA sloučila obě třídy GT do 

jedné a vznikla tak třída GT1 a GT2. 
 
Roku 2006 se objevila nová třída GT3 jejíž automobily byly jen lehce upravené tovární 

vozy a vznikla i nová sérié závodů FIA GT3-European Championship. O rok později začal  
Stéphane Ratel organizovat  i amatérskou sérii závodů GT4-European Cup. Vozy v těchto 
závodech ctí (až na pár vyjímek) stejná pravidla jako GT3. 
 

 
Obr.4-FIA GT3 - Eurpean Championship 2006 [9] 

 
V roce 2009 pak znovu došlo k rozdělení tříd GT1 a GT2 a obě skupiny pak závodily 

v různých soutěžích. FIA GT1-World Championship a FIA GT2-European Championship. 
Série pro GT2 ale byla zrušena. Jediný GT2 závod v roce 2010 se jel ve Spa a jeho vítěz si 
odnesl cenu FIA GT2-European Cup. 

 
Roku 2011 se  představila nová série závodů The Blancpain Endurance Series, jejíž 

cílem je být sérií vytrvalostních závodů pro vozy GT3 a GT4 podobně jako European Le 
Mans Series pro vozy typu „Le Mans prototypes“. [10] 

 
V roce 2012 se znovu upravila pravidla a FIA organizuje pouze šampionáty FIA GT1-

World Championship a FIA GT3-European championship. 
 
Celá historie závodů je však mnohonásobně obsáhlejší a vydala by na samostatnou práci. 

Touto cestou jsem chtěl pouze nastínit, jak složitým vývojem vozy GT prochází a 
v budoucnu ještě s největší pravděpodobností procházet budou. 
 



PRAVIDLA A KATEGORIE          

 
Brno 2012  16 

2.2. PŘEDPISY PRO ZÁVODNÍ VOZY GT 
K dnešnímu dni je známo několik kategorií GT vozů. FIA svými předpisy definuje dvě 

z nich. Jsou to třídy GT1 a GT3. Nicméně většině vozů třidy GT1 skončila koncem roku 
2011 homologace. Proto nastala v letošním roce 2012 kuriozní situace. Světové mistrovství 
GT1 pojedou vozy GT3. Kvůli ekonomické situaci ve světě také není vyloučeno, že se obě 
kategorie nespojí a pro rok 2013 tak bude úplně nová podoba pravidel jak pro Světové, tak 
pro Evropské mistrovství. Automobily jedoucí letos Světové mistrovství GT1 budou ctít 
technická pravidla GT3. Tedy článek 257A dodatku J [11], až na pár vyjímek.  

Vyjímky se týkají závěsných pružin, tlumičů a stabilizátorů.  
 
Jak bylo řečeno, závodní vozy závodící v kterémkoliv šampionátu musí být 

homologovány podle předpisů FIA, nebo jiné organizace zajišťující jiné šampionáty. 
V případě FIA to jsou tedy článek 257A dodatku J a sportovní pravidla pro jednotlivá 
mistrovství. 

Článek 257A dodatku J určuje technické předpisy pro pohárové vozy GT3. Tyto 
předpisy zahrnují karoserie, hmotnosti, motory, palivový systém, tankování a palivo, olejový 
systém, elektrické vedení, převodovky, nápravy, zavěšení a řízení, kola a pneumatiky, 
prostor pro posádku, bezpečnostní výbavu a bezpečnostní struktury. Na některé z těchto 
předpisů se více zaměřím v následujících kapitolách. 

Sportovní předpisy pro mistrovství pak určují pravidla samotných závodů. Jako bodování 
a určení vítězů, povolené automobily, organizaci událostí, protesty a sankce atd. Sportovní 
předpisy pro FIA GT3-European championship [12] pak mají velmi rozsáhlá vstupní pravidla 
pro týmy a kategorizaci jezdců. Platinum - profesionální řidiči, Gold - poloprofesionální 
řidiči, Silver a Bronze - amatérští řidiči. 

A nakonec jsou tu všeobecná a mezinárodní pravidla, která určují například tratě a jejich 
bezpečnost, bezpečnostní vozy atd. dokonce i parkovací místa. 

Stejně jako u technických předpisů přiblížím některé z těchto pravidel i v dalších 
kapitolách. 

 
Co se týče ostatních šampionátů a soutěží, tak se jejich pravidla v zásadě moc neliší od 

pravidel určených FIA. Většinou z těchto pravidel vychází a podle potřeby jen upravují 
detaily. 

 

 
Obr.5 - Logo FIA[13] 
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3. ZÁVODY A TRATĚ 
3.1. ZÁVODY 
3.1.1. ZÁVODY FIA GT 

Jak již bylo řečeno, FIA v roce 2012 organizuje spolu s SRO Motorsports Group 
(organizace Stéphana Ratela) dvě série šampionátů pro vozy typu GT. FIA GT1-World 
Championship a FIA GT3-European Championship. 

 
V sérii FIA GT1-World Championship se soutěží o dva tituly, a to o titul GT1 World 

Champion for Drivers (GT1 Mistr Světa Řidičů) a titul GT1 World Champion for Teams 
(GT1 Mistr Světa Týmů). A cílem tohoto šampionátu je nabídnout špičkové závodění za 
přítomnosti předních světových týmů a jezdců. [14] 

 
Podobně v sérii FIA GT3-European Championship se soutěží o titul GT3 European 

Champion for Drivers (GT3 Mistr Evropy Řidičů) a titul GT3 European Champion for Teams 
(GT3 Mistr Evropy Týmů). K cílům tohoto šampionátu se hlavní organizátor Stéphane Ratel 
vyjádřil takto: „FIA GT3 European Championship fungoval beze změn od roku 2006 a 
inspiroval řadu národních šampionátů po celém světě, které kopírují jeho formát. Evropský 
šampionát potřebuje znovu získat svou jedinečnost a být profesionálnější. Proto jsme se 
rozhodli převzít to nejlepší z mistrovství světa, aby se evropský šampionát stal perfektním 
tréninkovým prostředím pro GT1“ [15] 

 
Obě série se řídí mezinárodním sportovním kodexem FIA a jeho dodatky. Dodatkem J, 

Všeobecnými předpisy FIA a specifickými pravidly pro každý šampionát.  
 
Každý šampionát se skládá ze dvou závodů. Jeden kvalifikační závod a jeden závod 

šampionátu. Každý o maximální délce jedné hodiny. Maximum šampionátů pro FIA GT1-
World Championship je 12 a pro FIA GT3-European Championship je maximum stanoveno 
na 7. Závody, které se jedou v Evropě jsou pak ve stejných termínech. 
 

 
Obr.6 - Logo FIA GT1-World 

Championship[16] 

 
Obr.7 - Logo FIA GT3-European 

Championship[17] 
 
Dalšími sériemi závodů pro vozy GT jsou vytrvalostní série Blanckpain endurance 

series, European Le Mans series, samostatný závod 24h Le Mans, amatérská GT4-European 
Cup, britský British GT championship, belgický Belgian GT championship  a víceméně 
pouze německý ADAC GT Masters. Mimo Evropu jsou to pak série American Le Mans 
series, japonské Super GT, latinskoamerické GT Brasil a mnoho dalších soutěží. Blíže 
přiblížím pouze první tři jmenované.  

 
3.1.2. BLANCKPAIN ENDURANCE SERIES 

Podle informací na oficiálních stránkách Blanckpain endurance series [18] je tento 
šampionát sérií vytrvalostních závodů pro vozy GT3 a GT4. Ctí všechna pravidla 
mezinárodní automobilové federace FIA a je pořádána Belgickým Královským 
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Automobilovým Klubem a SRO Motorsports Group s podporou výrobce prestižních 
Švýcarských hodinek. Hlavním závodem série je 24h Spa, zbývající závody jsou pouze 
tříhodinové. Organizátoři této série se snaží o obnovení tradice BPR Global GT Series, o 
které jsem se zmiňoval v kapitole 2.1. Historie. 

 
3.1.3. 24H LE MANS 

Automobily soutěžící v šampionátu 24h Le Mans jsou rozděleny do 4 kategorií: LM P1 a 
LM P2 prototypy a LM GTE Grand Touring Cars. První 2 kategorie představují nejrychlejší 
auta. GT vozy musí být schválená silniční vozidla, z nichž nejméně 100 musí být 
postavených komerčně (25 v případě malých výrobců). Pole se dělí do dvou kategorií: 
Amatéři a Profesionálové. 

V roce 2012 je v European Le Mans Series umožněno závodit pouze kategoriím LM P2, 
GTE Am a GTE Pro a také vozům Formule Le Mans. [19] 

 

 
Obr.8 - Logo Blanckpain endurance 

series[20] 
 

Obr.9 - Logo Le Mans series[21] 

 
 
Tab.1 - Seznam událostí soutěží organizovaných FIA pro rok 2012: 
FIA GT1 - World Championship: FIA GT3 - European Championship: 
Francie Nogaro Francie Nogaro 
Belgie Zolder Belgie Zolder 
Španělsko Navarra Španělsko Navarra 
Slovensko Slovakiaring Portugalsko Algarve 
Portugalsko Algarve Rusko Moskva 
Čína Peking Nizozemsko Zandvoort 
Čína Ordos 
Rusko Moskva 
Korea Korea international circuit 
Indie Dehli 
 
 
Tab.2 - Seznam událostí ostatních vybraných soutěží pro rok 2012: 
Blanckpain endurance series: Europan Le Mans series 
Itálie Monza Francie 6h Le Castellet 
Velká Británie Silverstone Velká Británie 6h Donington 
Francie Le Castellet (Paul Ricard 

HTTT) 
Česká republika 6h Brno 

Belgie 24h Spa - 
Francodorchamps 

Portugalsko 6h Algarve 
 

Německo Nürburgring Francie 24h Le Mans 
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3.2. TRATĚ 

Homologace tratí a jejich nezbytnosti definuje příloha O, mezinárodního sportovního 
řádu FIA. 

V tomto řádu je vypsán postup pro homologaci nové tratě, inspekce tratí a stupně tratí, 
které určují, jaké závodní vozy mohou na trati závodit. Pro mezinárodní závody GT vozů je 
to stupeň 3 tedy pro: „Závodní monoposty skupin D a E s korigovaným zdvihovým objemem 
do 2500cm3, s výjimkou vozů výše uvedených stupňů 1 a 2 Sportovní vozy skupin CN a E, s 
výjimkou vozů výše uvedeného stupně 2. Vozy kategorie II skupin GT1, GT2 a GT3.“ [22] 

 
Dále definuje koncepce okruhů. Tvar trati v půdorysu je volný, maximální délka rovných 

úseků je 2 km a maximální celková délka nových tratí je doporučená 7 km. Délka se měří v 
ose trati. Šířka nové trati je minimálně 12 m, pokud se někde trať rozšiřuje nebo zužuje musí 
to být uděláno co nejprostupněji, každopádně rozdíl nesmí být větší než 1 metr na 20 metrech 
(v celé šířce). Šířka startovního roštu musí být minimálně 15 m a tato šířka musí být 
zachována až po výjezd z první zatáčky (platí, že by pro každý vůz měla být šířka min. 6m). 
Délka trati od startovní čáry po první zatáčku má být minimálně 250m. Do předpisů 
koncepce okruhu pak patří předpisy pro podélný profil, příčný sklon a odvodňování, boční 
okraje a krajnice trati a uvolňovací zóny, ochranná opatření atd. 

 
Příloha O pak obsahuje ještě další předpisy které určují struktury a reklamy na okraji 

trati, náležitosti týkají se zpráv o nehodě, údržbu okruhu a předpisy, které se netýkají pouze 
přímo závodní trati, jako například doporučená zařízení pro handicapované osoby.  

 
V dodatku 1, přílohy O, mezinárodního sportovního řádu je vypsána povinná 

dokumentace okruhu. 
 
V dodatku 2, přílohy O, mezinárodního sportovního řádu jsou pak vypsány minimální 

délky okruhů pro mezinárodní soutěže v závislosti na délce trvání závodu a výpočet 
maximálního počtu vozů, které mohou startovat v závodu. 

 
Tab.3 - Minimální délky okruhů v závislosti na délce trvání závodu: [23] 
VOZY minimální délka v km pro maximální dobu trvání: 
 2 hod. 45 min 6 hod. 12 hod. 
Sportovní vozy 3,5 3,7 4,7 
GT 3,5 3,7 4,7 
F1 3,5   
Cestovní vozy 3,0 3,2 4,0 
F3 2,0   

Pozn.: Minimální délka okruhů, které se ucházejí o pořádání mezinárodních závodů, je 
normálně 2km. U kratších okruhů musí ASN požádat o výjimku. 

 
 
 
 
 
 
 



ZÁVODY A TRATĚ           

 
Brno 2012  20 

 
Maximální počet vozů (N) se vypočítá podle následujícího vzorce: 

GTWLN  36,0  (N se zaokrouhlí nahoru na celé číslo) 
 
kde: 
L = koeficient závisející na délce okruhu, (tabulka č.1 dodatku 2 přílohy O) 
W = koeficient závisející na minimální šířce okruhu, (tabulka č.2 dodatku 2 přílohy O) 
T = koeficient závisející na délce závodu, (tabulka č.3 dodatku 2 přílohy O) 
G = koeficient závisející na skupině/skupinách vozů, účastnících se závodu, (tabulka č.4 

dodatku 2 přílohy O)  
 

3.3. PROFILY TRATÍ PRO ZÁVODY GT1 A GT3 PRO ROK 2012 
 
Algarve [24] Portugalsko Brno [25] Česká republika 
Autódromo Internacional do Algarve Masarykův okruh v Brně 

  
Délka: 4.692 km (2.905 mil) Délka: 4.648 km (2.905 mil) 
Zatáčky: 17 Zatáčky: 14 (6L, 8P) 
Povrch:  Povrch: Asfalt 
Rekord kola: 1:30.681 (Nicolas Lapierre, 

ORECA Team Matmut, 
2010, Peugeot 908 HDI FAP, 
LMP1) 

Rekord kola: 1:35,974 (Marc Gené, 2009, 
F1 2008) 

 
Donington [26] Velká Británie Yeongam [27] Jižní Korea 
Donington park circuit Korea international circuit 

  
Délka: 4.020 km (2.498 mil) Délka: 5.621 km (3.492 mil) 
Zatáčky: 12 Zatáčky: 18 
Povrch:  Povrch:  
Rekord kola: 1:18.029 (Ayrton Senna, 

McLaren MP4/8, 1993, F1) 
Rekord kola: -1:39.605 (Sebastian Vettel, 

Red Bull Racing, 2011) 
-1:53.106 (Marcel Fässler, 
Jean-Dénis Deletraz, 2008, 
Corvette Z06, GT1) 
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Le Castellet [28] Francie Monza [29] Itálie 
Paul Ricard High Tech Test Track Autodromo Nazionale Monza 

  
Délka: 5.809 km (3.610 mil) Délka: 5.793 km (3.600 mil) 
Zatáčky: 14 Zatáčky: 11 
Povrch: Asfalt s krystalky wolframu Povrch: Asfalt 
Rekord kola: 1:39.914 (Keke Rosberg, 

Williams Honda, 1985) 
Rekord kola: 1:21.046 (Rubens 

Barrichello, Ferrari, 2004, 
F1) 

 
Moskva [30] Rusko Navarra [31] Španělsko 
Autodrom Moscow Circuito de Navarra 

  
Délka: 3.275 km (2.035 mil) Délka: 3.933 km (2.444 mil) 
Zatáčky: 16 Zatáčky: 15 
Povrch: Asfalt Povrch:  
Rekord kola: 1:31.792, (Oleg Kazakov, 

Formule 1600 (Dallara 
F399), Lukoil Racing Team,  
2006) 

Rekord kola:  

 
Nogaro [32] Francie Nürburg [33] Německo 
Circuit Paul Armagnac Nürburgring 

  
Délka: 3,36 km (2,087 mil) Délka: 5.148 km (3.199 mil) 
Zatáčky: 14 Zatáčky: 16 
Povrch:  Povrch: Asfalt a beton 
Rekord kola:  Rekord kola: 1:29.468 (Michael 

Schumacher, Ferrari, 2004, 
F1) 
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Ordos [34] Čína Peking [35] Čína 
Ordos International circuit Beijing international streetcircuit 

  
Délka: 3.751 km (2.331 mil) Délka: 3.04 km (1.894 mil) 
Zatáčky: 18 Zatáčky: 12 
Povrch:  Povrch:  
Rekord kola: 1:29.217 (Franck Perera, 

Girondins de Bordeaux, 
Superleague Formula, 2010) 

Rekord kola: 0:58.107 (James Hinchcliffe, 
A1 Team Canada, 2006) 

 
Dehli [36] Indie Silverstone [37] Velká Británie 
Buddh international circuit Silverstone circuit 

  
Délka: 5.137 km (3.192 mil) Délka: 5.901 km (3.667 mil) 
Zatáčky: 16 Zatáčky: 18 
Povrch:  Povrch:  
Rekord kola: 1:27.249 (Sebastian Vettel, 

Red Bull Racing, 2011, F1) 
Rekord kola: 1:30.874 (Fernando Alonso, 

Ferrari, 2010, F1) 
 
Orechová Potôň  [38] Slovensko Spa [39] Belgie 
Automotodróm Slovakia Ring Circuit de Spa-Francodorchamps 

  
Délka: 5.922 km (3.680 mil) Délka: 7.004 km (4.352 mil) 
Zatáčky: 14 Zatáčky: 20 
Povrch:  Povrch:  
Rekord kola: 01:44.247 (Andreas Zuber, 

Zele Racing, 2010) 
 

Rekord kola: 1:47.263 (Sebastian Vettel, 
Red Bull, 2009) 
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Zandvoort [40] Nizozemsko Zolder [41] Belgie 
Circuit park Zandvoort Circuit Zolder 

  
Délka: 4.307 km (2.676 mil) Délka: 4.011 km (2.492 mil) 
Zatáčky: 13 Zatáčky: 10 
Povrch:  Povrch:  
Rekord kola: 1:26.959 (Earl Goddard, 

Benetton B194, 2002, 
EuroBOSS Series) 

Rekord kola: 1:14.089 (Sebastian 
Bourdais, Newman-Haas 
Racing, 2007) 

 
Le Mans [42] Francie 
Le Mans 

 
Délka: 13.629 km 

(8.466mil) 
Zatáčky: 38 
Povrch: Asfalt 
Rekord kola: 3:19.074 (Loïc 

Duval, Team Oreca 
Matmut, Peugeot 
908 HDi FAP, 2010, 
LMP1) 
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4. PŘEHLED STÁJÍ A VOZIDEL: 
Jak již bylo řečeno, většině vozů kategorie GT1 skončila v roce 2011 jejich homologace. 

Celosvětová ekonomická situace pak donutila týmy závodící v závodech GT1 - World 
Championship buď pozastavit svou činnost a nebo závodit v jiných soutěžích, jejichž 
pravidla povolují jejich vozy. V letošní sérii závodů GT1 tedy závodí týmy, které vloni 
závodily v sérii GT3 - European Championship 

 
4.1. STÁJE 

Tab.4 - Týmy série GT1 - World Championship: [43] 
Týmy - GT1 - World Championship (Seznam týmů pro rok 2012) 
AF Corse Itálie Ferrari 458 Italia GT3 
All-Inkl.com Münnich Motorsport Německo Mercedes-Benz SLS AMG GT3 
Belgian Audi Club Team WRT Belgie Audi R8 LMS 
Exim Bank Team China Čína Porsche 911 GT3 R 
Hexis Racing Francie McLaren GT MP4-12C GT3 
Reiter Engineering Německo Lamborghini Gallardo LP 600 
Sunred Španělsko Ford GT 
Valmon Racing Team Russia Rusko Aston Martin DBRS9 
Vita4one Racing Team Německo BMW Z4 GT3 
 

Tab.5 - Týmy série GT3 - European Championship: [44] 
Týmy - GT3 - European Championship (Seznam týmů pro rok 2012) 
AF Corse Itálie Ferrari 458 Italia 
Heico Gravity Charouz Racing Česká republika Mercedes-Benz SLS AMG GT3 
Rhinos Leipert Motorsport Německo Lamborghini Gallardo LP 600 
Russian Bears Motorsport Rusko Ferrari 458 Italia 
Sainteloc Racing Francie Audi R8 LMS 
Team Novadriver Portugalsko Aston Martin DBRS9 
Valmon Racing Team Russia Rusko Aston Martin DBRS9 
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4.2. VOZY: 
Aston Martin DBRS9 [45] 
Délka: 4737 mm 
Šířka: 1979 mm 
Výška: 1195 mm 
Rozvor: 2740 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1635 mm/1635 mm 

Hmotnost: 1300 kg  

Typ motoru: Vpředu uložený V12, DOHC, 4 ventily na válec 
Objem: 5935 ccm 
Max. výkon: 500 Hp (373 kW) při 6500 ot/min 
Max. toč. moment: 600 Nm při 5500 ot/min 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka s vylepšeným chlazením 
Spojka: Dvoudestičková spojka AP Racing 
Brzdy: Přední: Šesti pístkové třmeny s disky Ø380 mm 

Zadní: Čtyř pístkové třmeny s disky Ø313 mm 
Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 

příčný stabilizátor  
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: 30/65 - 18" 

Zadní: 31/71 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 106l, Cena: € 300 000 

 
Audi R8 LMS [46] 
Délka: 4475 mm 
Šířka: 1994 mm 
Výška: 1195 mm 
Rozvor: 2652 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1670 mm/1650 mm 

Hmotnost: 1295kg  

Typ motoru: 90° V10, DOHC, 4 ventily na válec 
Objem: 5200 ccm 
Max. výkon: 490-553 Hp (365-412 kW) 
Max. toč. moment: 500 Nm 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka 
Brzdy: Přední a zadní: Dvojitý hydraulický obvod s vyvážením brzd 
Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny (Eibach) a 

nastavitelné tlumiče (Bilstein) 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: 27/65 - 18" 

Zadní: 31/71 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 120l, Materiál karoserie: Hliník, Cena: € 298 000 
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BMW Z4 GT3 [47] 
Délka: 4387 mm 
Šířka: 2012 mm 
Výška: 1210 mm 
Rozvor: 2509 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1630 mm/1680 mm 

Hmotnost: 1190 kg  

Typ motoru: V8,  DOHC, 4 ventily na válec 
Objem: 4375 ccm 
Max. výkon: 515 Hp (384 kW) 
Max. toč. moment: 515 Nm při 5500 ot/min 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka 
Brzdy: Přední a zadní: Dvojitý hydraulický obvod s podporou ABS/DSC 
Typ zavěšení: Přední: Zavěšení McPherson, teleskopické tlumiče, vinuté pružiny 

Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink, teleskopické tlumiče, 
vinuté pružiny 

Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: Dunlop 300/680 - 18"; Michelin 30/68 - 18" 

Zadní: Dunlop 310/710 - 18"; Michelin 31/71 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 100l, Materiál karoserie: Ocel, Cena: € 315 000 

 
Ferrari 458 Italia [48] 
Délka: 4599 mm 
Šířka: 2034,5 mm 
Výška: 1157 mm 
Rozvor: 2650 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1728 mm/1691 mm 

Hmotnost: 1215 kg  
Typ motoru: Ferrari F142, DOHC, 8 ventilů na válec 
Objem: 4.498 ccm 
Max. výkon: 550 Hp (410 kW) 
Max. toč. moment: 550 Nm 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka, podélně umístěná  
Brzdy: Přední: Brembo, ocelové disky Ø380 x 34 mm, šestipístkové třmeny 

Zadní: Brembo, ocelové disky Ø355 x 32 mm, čtyřpístkové třmeny 
Typ zavěšení: Přední: Lichoběžníkové zavěšení 

Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink, hliníková ramena a pruty 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: Michelin 30/65 - 18", Dunlop 300/660 - 18" 

Zadní: Michelin 31/71 - 19", Dunlop 310/710 - 19" 
Další Kapicita nádrže: 114l; Materiál karoserie: Hliník; Cena: € 350 000 
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Ford GT GT3 [49] 
Délka: 4644 mm 
Šířka: 1956 mm 
Výška: 1041 mm 
Rozvor: 2710 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1600 mm/1618 mm 

Hmotnost: 1160 kg  

Typ motoru: Ford GT V8, přeplňovaný V8, Uložení uprostřed před zadní 
nápravou. 

Objem: 5000 ccm 
Max. výkon: 550 Hp (410 kW) při 7600 ot/min 
Max. toč. moment: 620 Nm při 4800 ot/min 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka (Hewland) 
Brzdy: Přední: 380 mm disky, 6 válců na třmen (AP Racing) 

Zadní: 335 mm disky, 4 válce na třmen (AP Racing) 
Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, klouby uniball (Eibach), 

nastavitelné tlumiče (Bilstein) 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: Michelin 29/65 - 18" 

Zadní: Michelin 31/71 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 100l, Materiál karoserie: Hliník, Cena: € 330 000 
 
Lamborghini Gallardo LP600 GT3 [50] 
Délka: 4340 mm 
Šířka: 1930 mm 
Výška: 1100 mm 
Rozvor: 2560 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 

1640-1685 mm / 
1635-1670 mm 

Hmotnost: 1238 kg  
Typ motoru: Lamborghini 07L1, 90° V10-Engine, DOHC, 4 ventily na válec, 

uložení uprostřed 
Objem: 4961 ccm 
Max. výkon: 535 Hp (393 kW) při 7800 ot/min 
Max. toč. moment: 510 Nm při 4500 ot/min 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka 
Brzdy: Přední: 8 válců na třmen (Lambo) 

Zadní: 4 válce na třmen (Lambo) 
Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, tlumiče 

KW 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: Michelin 30/65 - 18" 

Zadní: Michelin 31/65 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 105l, Materiál karoserie: Hliník, Cena: € 265 000 
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McLaren MP4-12C GT3 [51] 
Délka: 4500 mm 
Šířka: 2000 mm 
Výška: 1200mm 
Rozvor:  
Rozchod: 
(Přední/zadní)  

Hmotnost: 1240 kg 
 

Typ motoru: 3.8L V8 Twin Turbo McLaren M838T, uložení uprostřed 
Objem: 3799 ccm 
Max. výkon: 500 Hp (373 kW) 
Max. toč. moment: 500 Nm 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka, diferenciál LSD 
Brzdy: Závodní brzdící systém Kebono. Ocelové brzdné disky. Hlavní válce 

AP Racing a nastavitelné vyvážení brzd. 
Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 

příčný stabilizátor 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: 30-65 - 18'' 

Zadní: 31-71 - 18'' 
Další: Kapicita nádrže: 130l, Karbonová karoserie, Cena: £ 325 000 
 
Mercedes SLS AMG GT3 [52] 
Délka: 4710 mm 
Šířka: 1990 mm 
Výška: 1195 mm 
Rozvor:  
Rozchod: 
(Přední/zadní)  

Hmotnost: 1340 kg  
Typ motoru: V8 uprostřed za přední nápravou,DOHC ,4 ventily na válec 
Objem: 6208 ccm 
Max. výkon: 500 Hp (373 kW) 
Max. toč. moment: 600 Nm 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční závodní převodovka v uspořádání transaxle, 

diferenciál LSD 
Brzdy: Závodní brzdící systém AMG s ocelovými brzdnými disky a 

hlinikovými miskami, optimalizované proudění vzduchu a 
nastavitelné vyvážení brzd. 

Typ zavěšení: Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 
příčný stabilizátor 

Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: 300/68 - 18" 

Zadní: 310/71 - 18" 
Další Kapicita nádrže: 120l; Materiál karoserie: Hliník; Cena: € 343 000 
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Porsche 911 GT3 R [53] 
Délka: 4467 mm 
Šířka: 1878 mm 
Výška: 1280 mm 
Rozvor: 2373 mm 
Rozchod: 
(Přední/zadní) 1600 mm/1560 mm 

Hmotnost: 1200 kg 
 

Typ motoru: V6 Boxer, DOHC, 4 ventily na válec 
Objem: 3996 ccm 
Max. výkon: 433 Hp (323 kW) při 8000 ot/min;  

500 Hp (373 kW) s restriktorem FIA (76.8 mm) 
Max. toč. moment: 430 Nm při 7250 ot/min 
Převodovka: Šestistupňová sekvenční převodovka s pneumatickým systémem 

spojky 
Brzdy: Přední a zadní: 2 nezávislé brzdící okruhy, nastavitelné vyvážení 

brzd a 2 hlavní brzdné válce. 
Typ zavěšení: Přední: Zavěšení McPherson 

Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink 
Pohon: Pohon zadních kol 
Pneumatiky: Přední: 27/65 - 18" 

Zadní: 31/71 - 18" 
Další: Kapicita nádrže: 100l, Materiál karoserie: Ocel, Cena: € 304 500 
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5. MOTORY 
Motory všech vozů GT musí být totožné s motory sériových vozů. Jsou to většinou vozy 

V8 nebo V12 o objemech 3,8-6,2 l. Pouze Porsche 911 GT3 R má pod kapotou motor V6. 
Uloženy jsou podle typu vozidla viz. předchozí kapitola. Výkony mají od 500 do 550 

Hp, což je 373-410kW a maximální točivé momenty od 430 do 620Nm. Tyto motory mají 
buď 4 nebo 8 ventilů na válec (opět viz. předchozí kapitola). Převod je pak zajištěn 
šestistupňovou sekvenční převodovkou na zadní kola. 

 
5.1. ROVNOVÁHA VÝKONŮ 

Rovnováha výkonu a úpravy v technických specifikací vozů se provádějí pod kontrolou 
výboru GT. Všechny vozy jsou vybaveny systémem protokolování dat a tyto jsou k dispozici 
výboru GT. Následující položky mohou být upraveny tak, aby bylo dosaženo výkonové 
rovnováhy:  

 Charakteristika zadního aerodynamického prvku (křídla); (Více kapitola 7.6.) 
 Minimální hmotnost vozu; (Více kapitola 8) 
 Restriktory; (Více kapitola 5.2) 
 Kapacita nádrže; 
 Šířka kol; (Více kapitola 6.3) 

 
5.2. RESTRIKTORY 

Aby byla zajištěna rovnost výkonů všech automobilů, je výkon motorů upravován 
pomocí restriktorů v sacím systému. Restriktor je součást umístěná na vstupu sání vzduchu 
do motoru. Může jít jednoduše o plech s vyvrtanými dírami a nebo o složitější dutou součást. 
Každopádně průměr děr závisí na tom, kolik je třeba přivést vzduchu k motoru, aby měl 
požadovaný výkon. 

 
Kontrolu a další náležitosti určuje kapitola „Motory“ v článku 257A FIA takto [54]: 

 Přívodní systém sání vzduchu je definován jako celek zahrnující restriktor 
(restriktory) (pokud se použijí) a sběrač až k přívodním otvorům hlavy (hlav) 
válců.  

 Veškerý vzduch přicházející do motoru musí procházet homologovanými 
restriktory (pokud se použijí) a žádné potrubí obsahující vzduch nesmí vést do 
vzduchové komory (komor) nebo z ní vycházet.  

 Ucpáníí restriktorů musí znamenat okamžité zastavení motoru.  
 Kontrola musí být provedena při otáčkách 2500 ot/min., tlaková čidla v sacím 

systému mohou být odpojena.  
 Podtlak měřený v sacím systému v okamžiku zastavení motoru musí být 

minimálně roven atmosférickému tlaku v místě, kde se provádí kontrola mínus 
150 mbar, minimálně po dobu 0,5 sekundy.  

 Právo změnit průměr vzduchových restriktorů (pokud se pouţijí) je vyhrazeno 
Výboru GT FIA, aby byla zachována rovnováha výkonů mezi jednotlivými vozy.
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Obr.10 - Restriktor Porsche 911GT3R [55] 

 
5.3. DOHC 

DOHC je anglická zkratka pro termín Dual Overhead Camshaft (nebo také Double 
Overhead Camshaft). Což znamená dvojitou vačkovou hřídel rozvodu ventilů na hlavě válců. 
Motory vozů využívajících DOHC mají většinou 4 ventily na válec (podobně jak je tomu na 
obr.11) avšak např. Ferrari 458 Italia má 8 ventilů na válec. 

Mezi vačkou a ventilem je vloženo jen zdvihátko válcovitého tvaru. Rozvod tak obsahuje 
malý počet součástek vhodného tvaru, což zabezpečuje jeho vysokou tuhost při malé 
hmotnosti motoru a příznivý vliv na rychlost vozu. Nevýhodou rozvodu je komplikovanější 
konstrukce hlavy válců.  

Pohon vačkové hřídele musí umožnit přesné nastavení vzájemné pozice klikové a 
vačkové hřídele a svázat pevně jejich vzájemnou polohu, která se během provozu motoru 
nesmí měnit. Musí být použit přesný převod (bez prokluzu).  

Rozvod OHC je používán u čtyřdobých motorů. Převodový poměr pohonu vačkového 
hřídele od klikové hřídele je 2:1. Vačkový hřídel se otáčí 2x pomaleji než hřídel klikový. 
Důvodem je fakt, že čtyřdobý motor vykoná jeden pracovní cyklus za dvě otáčky klikové 
hřídele. 

Nejčastěji se používá převod ozubeným rozvodovým řemenem, který má nízkou 
hmotnost. Pohon převodem (čelními) ozubenými koly se používá zřídka. Při poměrně velké 
vzdálenosti os obou hřídelů, musí být převod řešen vloženými ozubenými koly, která zvyšují 
hmotnost rozvodu. [56] 

 

 
Obr.11 - DOHC [57] 
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6. PODVOZKY 
Pro kontrolu výšky podvozku musí být tlak v pneumatikách minimálně 1,5 bar. Právo 

změnit výšku podvozku je vyhrazeno Výboru GT FIA, aby byla zachována rovnováha 
výkonů mezi jednotlivými vozy.  

 
6.1. ZAVĚŠENÍ 

Tab.6 - Přehled použitých zavěšení kol, případně tlumičů a pružin: 

Aston Martin DBRS9 Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 
příčný stabilizátor 

Audi R8 LMS Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny (Eibach) a 
nastavitelné tlumiče (Bilstein) 

BMW Z4 GT3 
Přední: Zavěšení McPherson, teleskopické tlumiče, vinuté pružiny 
Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink, teleskopické tlumiče, 
vinuté pružiny 

Ferrari 458 Italia Přední: Lichoběžníkové zavěšení 
Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink, hliníková ramena a pruty 

Ford GT GT3 Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, klouby uniball (Eibach), 
nastavitelné tlumiče (Bilstein) 

Lamborghini 
Gallardo LP600 GT3 

Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, tlumiče 
KW 

McLaren MP4-12C 
GT3 

Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 
příčný stabilizátor 

Mercedes SLS AMG 
GT3 

Přední a zadní: Lichoběžníkové zavěšení, vinuté pružiny, torzní 
příčný stabilizátor 

Porsche 911 GT3 R Přední: Zavěšení McPherson 
Zadní: Víceprvkové zavěšení - multilink 

 
6.1.1. LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Lichoběžníkové zavěšení je realizováno pomocí dvou nestejně dlouhých příčných ramen, 
přičemž horní rameno je kratší. V pohledu zepředu tato ramena tvoří lichoběžník. 
Prostřednictvím těchto ramen jsou kola zavěšena k nápravnici, rámu, případně skříni 
rozvodovky. Vhodnou volbou vzájemného poměru délky obou ramen lze dosáhnout velmi 
příznivé kinematiky. Lichoběžníková náprava je vhodná jako řídící a zároveň může být 
použita i jako hnací. 
 

 
Obr.12 - Kinematické schéma Lichoběžníkového zavěšení [58] 
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Při propružení lichoběžníkové nápravy dochází ke změně odklonu kola, sbíhavosti kol i 
změně rozchodu kol. Všechny tyto změny mají nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti 
automobilu, vhodnou volbou geometrie ramen však můžeme tyto nepříznivé vlivy 
minimalizovat. 

 
Pro zachycení sil působících ve stopě vozidla se používají trojúhelníková ramena, která 

jsou uložena v kovopryžových pouzdrech. Spodní rameno je zatěžováno více, proto je 
robustnější konstrukce. Horní rameno je krátké kvůli zachování co největšího prostoru pro 
oblast motoru nebo kabiny.  

 
Výhodou lichoběžníkové nápravy je možnost velmi nízké stavby v porovnání s nápravou 

MacPherson. [59] 
 

6.1.2. ZAVĚŠENÍ MACPHERSON 
„Zavěšení typu MacPherson je realizováno příčným ramenem uchyceným pod osou kola, 

pružicí a tlumicí jednotkou a spojovací tyčí řízení. Výhody této konstrukce jsou v malé 
neodpružené hmotě, robustní konstrukci spodního ramene (většinou trojúhelníkového tvaru) 
a kompaktní stavbě.  

Tento typ zavěšení, je odvozen od lichoběžníkové nápravy, horní rameno je však 
nahrazeno posuvným vedením. Spodní rameno nápravy bývá trojúhelníkové. Je-li tato 
náprava použita jako řídící, natáčí se kolo při řízení kolem obou ložisek teleskopické vzpěry, 
viz. obr. 13. Úsečka AB pak tvoří rejdovou osu kola. 

 

 
Obr.13 - Kinematické schéma zavěšení typu MacPherson [60] 

 
Vedení ve vzpěře je konstruováno jako hydraulický tlumič. Takové řešení vyžaduje 

mnohem tužší a pevnější konstrukci tlumiče. Pístnice je kvůli většímu příčnému zatížení 
mnohem silnější než u jiných typů náprav. K zamezení nežádoucího tření píst-válec a 
pístnice-vedení se často šroubová pružina ukládána šikmo nebo bývá horní ložisko uloženo 
do měkkého pryžového lůžka. “ [61] 

Kinematické body nápravy MacPherson jsou znázorněny na horním obrázku. Bod P je 
pól klopení kola a bod S je pól klopení karoserie.  
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Obr.14 - Zavěšení kol MacPherson - Porsche 911 GT3R[62] 

 
6.1.3. VÍCEPRVKOVÉ ZAVĚŠENÍ - MULTILINK 

U nápravy typu multilink je každé kolo zavěšeno na více (až pěti) ramenech. Jedná se o 
prostorově poměrně složitý mechanismus, který zajišťuje optimální kinematiku nápravy. 

Víceprvková náprava je považována za nejlepší konstrukční kompromis vedení kola. 
Představuje nezávislé zavěšení, které je realizováno pomocí několika ramen (tyčí nebo 
trojúhelníkových ramen).  

U vozů GT se toto zavěšení používá nejčastěji pro řešení zadních náprav. 
Kola jsou uchycena pomocí dvou vlečných ramen a čtyř příčných ramen. Takovéto 

řešení dovoluje oddělení podélných a příčných sil, přenášených od kol do karoserie. Zavěšení 
je v příčném směru velmi tuhé, což zlepšuje stabilitu jízdy v zatáčkách, ale poměrně 
poddajné v podélném směru. Svislé síly jsou zachyceny pružinou a tlumičem, které mohou 
být uloženy blízko kolům. Víceprvková zadní náprava bývá obvykle (stejně jako přední) 
vybavena torzním stabilizátorem, který omezuje naklánění karoserie v zatáčkách. [63] 

 

.  
Obr.15 - Víceprvkové zavěšení kol - Porsche 911 GT3R[64] 

 
 
6.2. STABILIZÁTORY 

Dalo by se říct, že konstrukční oddělení týmů jsou skoupí na slovo, co se týče podání 
jakýchkoliv informací o jejich práci. I přes dlouhé pátrání se mi bohužel nepodařilo dohledat 
konkrétnější informace o konstrukčním řešení zavěšení jednotlivých vozů, konkrétně pak 
řešení stabilizátorů. Většina z nich, dle mého názoru, používá shodný systém uložení, tj. 
kovopryžová pouzdra na stejných místech atp. Samotný stabilizátor si ale upravují dle 
potřeby sami, bez zveřejnění. 
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6.2.1. FUNKCE STABILIZÁTORŮ 

Stabilizátor má za úkol zmenšovat naklopení vozu, zajména při průjezdu v zatáčkách. Je 
umístěn napříč vozidla a spojuje obě kola téže nápravy. U sériových vozů jde většinou po 
poměrně jednoduchou konstrukci, kdy je trubka ohnutá nejčastěji do tvaru U a nebo 
zohýbaná podle prostorových možností ve vozu (musí ale dále splňovat svojí funkci). Jak 
jsem zmínil, bohužel se mi nepodařilo vyhledat konkrétní informace o použitých 
stabilizátorech ve vozech GT, pouze Porsche 911 GT3R na obr.16. Uvedu ho tedy jako 
příklad funkce.   

 
Zkrutná tyč (na obrázku zvýrazněná tenkou červenou linkou), tvořící stabilizátor, je ve 

dvou místech (modré šipky) upevněna otočně (např. pomocí kovopryžových pouzder) na rám 
vozidla. Konce jsou spojeny s rameny stabilizátoru (modré linky) a ty dále s pravým a levým 
kolem téže nápravy tak, aby se výchylky přenášely na zkrutnou tyč. 

 

 
Obr.16 - Stabilizátor na zadní nápravě Porsche 911 GT3R 

 
6.2.2. ČINNOST STABILIZÁTORU  

 „Obě kola téže nápravy najíždí na stejně vysokou nerovnost - zkrutná tyč se 
pouze pootáčí v pryžových pouzdrech, aniž by se zkrucovala 

 Jedno kolo najíždí na překážku - Zkrutná tyč tento pohyb přenáší i na druhé 
rameno, které se pohybuje ve stejném smyslu, stlačuje příslušnou pružinu, 
naklopení karoserie se zmenší. 

 Při průjezdu zatáčkou - Vnější pružiny se stlačují více než vnitřní. Na vnější 
straně vozidla se rameno zkrucuje směrem nahoru a svou tuhostí působí proti 
pružině (stlačuje ji). Opačné rameno stabilizátoru (tj. na vnitřní straně zatáčky) je 
zase díky odlehčenému kolu pružinou tlačeno dolu. Vytváří tak opačné momenty, 
které se torzní tyč snaží svojí tuhostí vyrovnávat - naklopení karoserie se tak 
zmenšuje.“ [65] 

 
Velikost stabilizace závisí na tuhosti stabilizátoru. Čím tužší stabilizátor, tím je 

naklopení karoserie menší. Přílišná tuhost stabilizátoru ale vede k nadměrnému odlehčování 
vnitřního kola a tím ke snižování směrové stability vozidla. 
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6.3. TLUMIČE 

Výrobou tlumičů pro závodní vozy se zabývá mnoho firem. Například firmy Bilstein a 
KW, které jsem zmínil v přehledu zavěšení. 
 
6.3.1. TLUMÍCÍ SYSTÉM KW 

Závodní tlumiče KW jsou světově velmi široce používány ve všech kategoriích 
motoristického sportu – od masového sportu v národních mistrovstvích a značkových 
pohárech až po špičkový motoristický sport v podání profesionálních týmů mimo jiné i FIA 
GT, 24h LeMans.  

Kvalita podvozků KW je kromě použití nejmodernějších systémů a technologií hlavně 
také v úzké komunikaci továrny se závodními týmy a tím i vysoké individualitě nastavení 
charakteristik tlumičů pro konkrétní použití daného týmu. 

 
Firma KW nabízí 3 typy závodních podvozků: 

 speciální závodní pružiny  
 2-cestné (2-krát seřizovatelné) podvozky  
 3-cestné (3-krát seřizovatelné) podvozky 

 
Např. Lamborghini Gallardo LP600 GT3 má ve výbavě třetí zmiňovaný, 3-cestný 

podvozek. 
 
3-krát seřizovatelné podvozky (3-cestný systém): 
3-cestný podvozek je založen na technologii mono trubice ve spojení s odděleným 

zásobníkem, volitelně vyrobeným z hliníkové oceli. Používají se ve všech disciplínách 
motoristického sportu (okruhy, vrchy, rallye, slalomy atd.) Roura tlumiče může být vyrobena 
ve variantách ocel nebo dural. Všechny ostatní díly jsou vyrobeny z vysokopevnostní 
hliníkové slitiny nebo z oceli. Způsob vedení tlumiče v rouře může být také ve dvou 
variantách – v lineárním ložisku nebo ve třecí variantě. 

 

 
Obr.17 - KW - 3-krát seřizovatelný systém tlumičů [66] 

 
Závitová trubka je eloxovaná pro zajištění vysoké odolnosti proti opotřebení na vnějším 

závitu a pro omezení vnitřního tření pístu. Opotřebení vnitřních částí optimalizováno na 
absolutní minimum. Hlavní trubky jsou vyrobeny pro písty o průměru 36 a 40 mm. 
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Nastavování se liší podle průměrů pístů. Firma KW může na zákazníkovo přání dodat větší 
písty i vzpěry a upravit podle toho nastavení celého tlumícího systému. 

 
Vlastnosti: 
Stlačení tlumiče je seřizovatelné odděleně, pro nízkou a vysokou rychlost tlumiče, 

dvěma seřizovatelnými šrouby na vyrovnávací nádobce tlumiče. Tento systém umožňuje 
oddělené nastavení vlastností tlumiče při nájezdu do zatáčky a např. při přejezdu vln a 
nerovností na trati. Nádobka tlumiče se seřizovatelnými šrouby je podle typu vozu a 
disciplíny s tlumičem spojená pevně nebo volně spojovacím vedením.  

Roztažení tlumiče je stejně jako u dvoucestného systému seřizovatelné na horním konci 
pístnice tlumiče.  

Technika průtokových jehlových ventilů nabízí široký rozsah jednotlivých nastavení a 
umožňuje dosažení opravdu individuálního a nejlepšího možného nastavení pro konkrétní 
trať a povětrnostní podmínky. Díky použití speciálního oleje je celý tlumící systém velmi 
stabilní a odolný proti zvyšování teploty. [67] 

 
6.3.2. TLUMÍCÍ SYSTÉM BILSTEIN 

Stejně jako firma KW, je i firma Bilstein velmi uznávaný dodavatel tlumících systémů 
pro závodní vozy závodících od Rallye až po Formule 1. A stejně jako firma KW, i Bilstein 
je v úzkém kontaktu se svými zákazníky, díky čemuž stále inovují své výrobky a drží se tak 
na špičce mezi světovými výrobci tlumičů. 

 
Svůj sortiment dělí do následujících systémů: 

 Tlumiče bez nastavení 
 1-cestně nastavitelné tlumiče (MDS 1-Way) 
 2-cestně nastavitelné tlumiče (MDS 2-Way) 

 
Závodní vozy GT jako např. Audi R8 LMS, nebo Ford GT, používají třetí zmiňované,  

2-cestně nastavitelné tlumiče. 
 

 
Obr.18 - Bilstein - 2-cestně seřizovatelný systém tlumičů [68] 
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Narozdíl od tlumících systémů KW, které se od sebe liší jak množstvím možných 
nastavení, tak samotnou konstrukcí, se tlumiče Bilstein od sebe v zásadě moc neliší. Pouze 
množstvím nastavení a k tomu upravených prvků tlumiče. 

 
Všechny typy tlumičů jsou vyráběny přesně pro typ automobilu, pro který jsou určeny s 

důrazem na maximální kvalitu a životnost použitých materiálů.  
 
Většinu svých tlumičů Bilstein vyrábí za použití jednoplášťové konstrukce. Při pérování 

totiž dochází k zahřívání tlumiče, tím ke snižování efektivity tlumení rázů a tím ke snižování 
životnosti součástí tlumiče. Konvenční dvouplášťové tlumiče při velkém zatížení neodvádí 
dostatečně teplo na povrch vnějšího pláště a dochází tak k jejich přehřívání. Toto řeší právě 
jednoplášťová konstrukce, která umožňuje daleko lépe odvod tepla a zamezuje tak 
případnému selhání funkce tlumiče. 

 
Pro oddělení kapalinové a plynové složky slouží plovoucí píst. Dusík je zde už pod 

vysokým tlakem a i při extrémním pohybu pístnice znemožňuje zpěnění olejové náplně. Díky 
tomu zůstává charakteristika pérování stále stejná i při dosažení velmi vysokých teplot. 

 
Těla tlumičů jsou vyrobena jedinečnou technologií tažení a celý tlumič je pak sestaven s 

vysokou přesností. Tělo tlumiče je pak nastříkáno lakem, pístnice jsou tvrdochromované a 
veškerá těsnění z kvalitních materiálů. [69] 

 
Nastavení tlumičů je pak možné pomocí matic na těle tlumiče viz. Obr. 19. 
 

 
Obr.19 - 2-cestně nastavitelný tlumič 

 
6.4. KOLA 

V této kapitole jsou použity převážně informace a předpisy z technických předpisů vozů 
GT: článek 257A - 2012 - kapitola Kola a pneumatiky [70] 

 
6.4.1. ROZMĚRY 

Právo změnit šířku kompletních kol je vyhrazeno Výboru FIA GT, aby byla zachována 
rovnováha výkonů mezi jednotlivými vozy. Měření se provádí vodorovně ve výši nápravy.  

 
V kapitole 4.2. je u každého vozu napsána velikost kol a pneumatik. V Tabulce 7 jsou 

pak vypsány pouze údaje o kolech a pneumatikách. Některé týmy zveřejnily pouze velikosti 
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kol a pneumatik, některé i výrobce. Můžeme si všimnout, že průměr ráfků u každého vozu je 
stejný, a to 18ʺ. Pouze Ferrari 458 Italia má ve své výbavě i ráfky 19". 

 
Tab.7 - Přehled rozměrů používaných kol a pneumatik: 

Aston Martin DBRS9 Přední: 30/65 - 18" 
Zadní: 31/71 - 18" 

Audi R8 LMS Přední: 27/65 - 18" 
Zadní: 31/71 - 18" 

BMW Z4 GT3 Přední: Dunlop 300/680 - 18", Michelin 30/68 - 18" 
Zadní: Dunlop 310/710 - 18"; Michelin 31/71 - 18" 

Ferrari 458 Italia Michelin 30/65 - 18", Dunlop 300/660 - 18",  
Michelin 31/71 - 19", Dunlop 310/710 - 19" 

Ford GT GT3 Přední: Michelin 29/65 - 18" 
Zadní: Michelin 31/71 - 18" 

Lamborghini Gallardo LP600 GT3 Přední: Michelin 30/65 - 18" 
Zadní: Michelin 31/65 - 18" 

McLaren MP4-12C GT3 Přední: 30-65 - 18'' 
Zadní: 31-71 - 18'' 

Mercedes SLS AMG GT3 Přední: 300/68 - 18"  
Zadní: 310/71 - 18" 

Porsche 911 GT3 R Přední: 27/65 - 18" 
Zadní: 31/71 - 18" 

Pozn.: Označení velikosti pneumatik Michelin, např. 30/65-18", znamená šířku běhounu 
pneumatiky v cm, celkový průměr v cm a průměr ráfku v palcích. Označení velikosti 
pneumatik Dunlop, např. 300/680-18", znamená šířku běhounu pneumatiky v mm, celkový 
průměr v mm a průměr ráfku v palcích. Rozměry se zjišťují na napumpované pneumatice, 
která není zatížena. 

 
6.4.2. VIDITELNOST KOL 

Kompletní kolo nad středovou linií náboje nesmí být viditelné při pohledu shora a z 
čelního pohledu, když jsou kola vyrovnána tak, aby vůz mohl jet rovně vpřed. 

 
6.4.3. UPEVNĚNÍ KOL 

Pokud je použit pouze jeden upevňovací šroub, matice nebo čep kola musí být po celou 
dobu soutěže opatřena bezpečnostním kolíkem opatřeným pružinou, která musí být po každé 
výměně kola nahrazena.  

Tyto kolíky musí být natřeny červenou nebo oranžovou barvou „Dayglo“. 
 

6.4.4. PŘETLAKOVÉ VENTILY  
Přetlakové ventily na kolech jsou zakázány.  
 

6.4.5. ČIDLA  
Čidla pro měření tlaku a teploty pneumatik během pohybu vozu jsou velmi doporučená.  
Jsou-li čidla použita, musí zde být minimálně jedna výstražná kontrolka, která upozorní 

jezdce na případnou poruchu. 
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7. AERODYNAMICKÉ PRVKY 
Stejně jako jakýkoliv jiný závodní vůz, i závodní vozy GT na sobě nesou aerodynamické 

prvky, které jim pomáhají při jízdě ve vysokých rychlostech a to pak hlavně při jízdě v 
zatáčkách. Obecně je na těchto prvcích zajímavé, že aby správně fungovaly, musí se 
automobil pohybovat určitou rychlostí. Je to způsobeno tím, že čím větší je rychlost vozu, 
tím větší odporová síla od obtékajícího vzduchu na prvek působí a tím větší přítlak tak 
automobilu dodá. Dalo by se říci, že se tak nežádoucí odporová síla částečně využije ku 
prospěchu jízdní stability vozu.  

 
Dobrým příkladem, a zároveň pokusem, může být držet ruku vystrčenou z okna 

jedoucího auta. Můžete cítit vliv proudění vzduchu, který kromě pohybu dozadu, zvedá vaši 
ruku nahoru a nebo jí tlačí dolů. Položíte-li ruku dokonale proti větru, rovnoběžně se zemí, 
měli byste cítit, že vaše ruka je tažena zpět velmi málo. Když zvýšíte úhel vaší ruky vůči 
větru, je ruka zvedána nahoru. To je vztlak. Klesající úhel ruky od rovnoběžné polohy pak 
ruku tlačí k zemi. To je přítlak. V obou případech se ale odporová síla působící na ruku 
zvětší a tlačí jí též dozadu. Proto je nutné najít kompromis ve tvaru a úhlu prvku tak, aby byla 
odporová síla co nejmenší, ale zároveň dodávala dostatek přítlačné síly. 

 
Jako příklad použitých aerodynamických prvků nám budou prvky použité na voze 

Mercedes-Benz SLS AMG GT3.  
 
V této kapitole jsou použity informace převážně z knihy Simon McBeath - Competition 

Car Aerodynamics [71] 
 

7.1. SPOJLERY A SPLITTERY 
Úkolem předního spojleru je omezit množství vzduchu pod autem. Pomocí vertikální 

bariéry vyrobené buď z kompozitního materiálu nebo hliníkového plechu spojler účinně 
zmenšuje otvor vedoucí do spodní části vozu. Omezením průtoku pod auto, je více vzduchu  
nuceno téct po stranách a na horní části karoserie pod vyšším tlakem. Omezené množství 
vzduchu proudícího pod vozem pak musí projít rychleji. Má tak nižší tlak, který způsobí sací 
efekt. Spojlery se častěji používají u produkčních vozů s vyšší světlou výškou a nárazníky. 

 

 
Obr.20 - Přední část vozu Mercedes-Benz SLS AMG [72] 
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Splittery jsou vodorovné desky předsazené dopředu. Využívají stejných principů, ale 
pracují jinak. Vzhledem k tomu, že přední část vozu má tupý tvar, blížící se vzduch výrazně 
zpomalí. To má za následek vysoké tlakové zóny známé jako stagnace bodu. Umístěním 
horizontálně vystupující rozdělovací desky přímo v ohnisku této vysokotlaké zóny, může být 
účinně generována velká přítlačná síla. Splitter (neboli rozdělovač), rozdělí vysokotlakou 
zónu od nízkotlakého vysokorychlostního toku pohybujícího se pod vozem. Tlak roste se 
čtvercem rychlosti, takže se přítlak zvyšuje tak rychle, jak se zrychluje pohyb vozu. Obecně 
platí, že jsou jeho účinky pociťovány u rychlostí přes 120km/h. Přítlak lze zvýšit nebo snížit 
v závislosti na velikosti rozdělené oblasti a nastavitelný splitter může být použit k doladění 
aerodynamického vyvážení. Jak je tomu u většiny závodních vozů, i Mercedes-Benz SLS 
AMG používá splitter pouze z důvodu jeho nízké světlé výšky a pro přívod vzduchu do 
prostoru motoru. 

 
7.2. CANARDY 

Doslovný překlad zní „kachny“, jsou ale také známy jako potápěčské desky, protože se 
podobají křidélkám na ponorkách. Canardy pomáhají generovat přítlak ve dvou různých 
způsobech. Za prvé: Canard přesměrovává moment od blížícího se vzduchu vzhůru, což na ni 
dodává přítlak. Ten je jen mírný, protože rychlost vzduchu v blízkosti těla vozu je výrazně 
pomalejší než ve volném proudu. Za druhé: Canardy generují silné víry, které proudí po 
stranách vozu a působí jako bariéra. Pokud jsou canardy ve správné poloze, tyto silné víry 
způsobí, že je vysokotlaký vzduch kolem vozu oddělen po celé délce vozu od nízkotlakého z 
podvozkové oblasti, a dodává tedy i větší přítlak. Pokud by byl vzduchu umožněn vstup do 
spodní části vozu, nevyhnutelně by zde zvýšil tlak, a to v konečném důsledku snížilo přítlak. 
Proto tyto silné víry fungují jako virtuální opona a přehrada. V důsledku toho je pod autem 
udržován nízký tlak a přítlak je tak maximalizován. Bohužel canardy nejsou příliš efektivní, 
protože silné víry vytvoří značnou odporovou sílu. Jsou tedy vhodnější pouze pro vyladění 
aerodynamického vyvážení. 

 

 
Obr.21 - Canard [73] 
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7.3. BOČNÍ PRAHY 
Boční prahy se používají ke snížení množství vzduchu, který vstupuje pod auto ze stran. 

Pokud je použit spoiler se splitterem, vzduch pod autem má nízký tlak. Prahy pak zabraňují 
vzduchu o  vyšším tlaku na vnější straně vozu vstoupit pod auto. Účinnost prahů závisí 
především na tom, jak blízko k zemi mohou jejich hrany být. Hrana by měla být níže než 
1,5cm od země, jinak se účinnost prahů zmenšuje tak rychle jako se zvětšuje mezera. [71] 

 

 
Obr.22 - Boční prahy [74] 

 
7.4. BOČNÍ KANÁLY 

Boční kanály jsou na závodních vozech ze dvou důvodů. Za prvé: Kvůli chlazení motoru 
a brzd. Za druhé: Protože většina závodních vozů používá v přední spodní části karoserie 
difuzér, který usměrňuje proudění vzduchu směrem k zadní části předního kola, konvenční 
blatník zachycuje hodně turbulentního vzduchu přicházejícího z horní a zadní části 
pneumatiky, který působí proti otáčení kol. V kombinaci s horkým vzduchem přicházejícím z 
motorového prostoru a brzd, vytváří ztráty a odporovou sílu. Boční potrubí poskytuje nejen 
hladký únik pro tyto horké a turbulentní plyny, ale také usměrní jejich tok podél vozu, místo 
přímo ven, což by zasahovalo do bariéry vytvořené canardy. Toto snížení setrvání vzduchu 
uvnitř prostoru kol také pomáhá vést více čerstvého vzduchu přes chladící systém. [72] 

 

 
Obr.23 - Boční kanály [75] 

 
7.5. DIFUZORY 

Podvozek Mercedes-Benz SLS AMG má dva hlavní difuzory, které pomáhají řídit tok 
nízkotlakého vzduchu pod vozem. První je zřejmý na zadní straně vozu pod nárazníkem. Ne 
tak zřejmý, je umístěn přímo za splitter a vede do prostoru předních kol. Aerodynamicky oba 
tyto difusory zajišťují stejnou věc, a to minimalizování tlaku pod automobilem. 
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Zadní difuzor pomáhá usměrňovat proud toku vzduchu pod vozem tak, že jej vystaví 
nízkotlakému turbulentnímu proudění za vozem a využije jeho vlastnosti pro vysání proudu 
vzduchu z podvozkové oblasti. Kromě toho, difuzor zpomaluje hromadění vzduchu v 
podvozkové oblasti jeho expandováním skrz rozšiřující se ústí difuzoru. Jsou účinné při 
vytváření velkého přítlaku zvýšením rychlosti proudění vzduchu pod vozem, čímž se sníží 
tlak. Pokud tato nízkotlaká oblast působí na velkou plochu podvozku, , může tak být 
generován velký přítlak. 

 
Vertikální dělící prvky jsou instalovány v kanálu difuzoru tak, aby průtok zůstával 

difuzoru připojen. Od místa, kde se strop difuzoru zvedá směrem vzhůru, se proudění 
vzduchu zpomaluje, což vede ke zvýšení tlaku. Vědci, zabývající se aerodynamikou, 
nazývají tuto oblast jako nepříznivou nebo jako nežádoucí tlakový gradient, protože 
zachování připojení toku vzduchu téměř vždy vyžaduje, aby rychlost proudění rostla v celé 
oblasti, kde se pohybuje po povrchu. Ztráta rychlosti proudění výrazně sníží přítlak, pokud 
by se nic neudělalo, aby se tomu zabránilo. Dělící prvky působí jako generátory vírů na 
pomoc posílení průtoku difuzorem tak, že pomáhají průtoku zůstat k difuzoru připojeným. 

 

 
Obr.24 - Difuzor [76] 

 
7.6. ZADNÍ KŘÍDLA 

Aby nedošlo k záměně s křídly letadel, označují se někdy zadní křídla závodních 
automobilů jako převrácená křídla. Ačkoli jsou si podobná, je automobilová verze 
převrácená s více zakřivenou plochou na spodní části. Převrácené křídlo je prvek, který 
generuje přítlak vytvořením tlakového rozdílu mezi horním a spodním povrchem křídla. 
Křídlo rozděluje přicházející vzduch na náběžné hraně. Vzhledem k profilu křídla, vzduch 
proudící přes horní stranu se pohybuje pomaleji než vzduch na spodní straně. Kromě toho, 
Bernoulliho zákon praví, že pomaleji se pohybující vzduch má vyšší statický tlak. V 
důsledku toho vyšší tlak vzduchu na horní straně tlačí dolů víc, než nižší tlak vzduchu na 
spodní straně tlačí nahoru. Tento tlakový rozdíl, kromě úhlu náběhu křídla, vytváří přítlak. 
Přítomnost křídla upravuje proudění vzduchu nad autem, což vede k mírným rozdílům tlaků, 
které je třeba zvážit pro generování celkového přítlaku.  

 



AERODYNAMICKÉ PRVKY          

 
Brno 2012  44 

 
Obr.25 - Schema tvaru křídla 

 
Většina křídel má konstantní průřez po celé šířce rozpětí. Sofistikovanější křídla mění 

profil křídla a velikost v závislosti na úhlu náběhu (přibližně 20 až 25 procent rozpětí) ke 
konci rozpětí. Tato komplexní trojrozměrná křídla mohou být účinnější než jednoduché 
verze, protože návrh bere v úvahu aktuální tok přicházející na křídlo. Na obou koncích, 
vzduch přicházející mimo oblast střechy na náběhovou hranu má jiný úhel náběhu než 
vzduch proudící přes střechu. Při navrhování křídla se musí vzít v úvahu tyto místní 
podmínky proudění vzduchu, aby bylo dosaženo co největšího přítlaku a co nejnižší 
odporové síly. 

 
 

 
Obr.26 - Zadní křídlo Mercedes-Benz SLS AMG GT3  [77] 

 
 
Mohou zde být také některé prvky, které značně zvýší přítlak převrácených křídel. Jeden 

z nich se nazývá Gurneyho klapka. Klapka Gurney je obvykle velmi malý profil L připojen k 
odtokové hraně křídla. Vzhůru vyčnívající hrana pomáhá produkovat více přítlaku zvětšením 
odklonu proudění vzduchu. Větší přítlak může být generován s většími  Gourneyho 
klapkami, ale zvětšuje se tak odporová síla. 
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Obr.27 - Schema Gourneyho klapky 

 
Právo změnit charakteristiky zadního aerodynamického zařízení (křídla) jakéhokoli vozu 

je vyhrazeno Výboru FIA GT, aby byla zachována rovnováha výkonů mezi jednotlivými 
vozy 
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8. HMOTNOST 
U Závodních vozů se všeobecně se rozlišují dvě hmotnosti:  
Hmotnost: Kde se jedná o hmotnost vozu bez jezdce v kterýkoli okamžik závodu. 
Závodní hmotnost: Hmotnost vozu s jezdcem na palubě a s plnou palivovou nádrží.  
 
Hmotnosti vozů závodících v GT šampionátech se v letošním roce pohybují v rozmezí 

1160-1340kg. Aby byla zachována rovnováha výkonů mezi jednotlivými vozy vyhrazuje si 
Výbor FIA GT právo měnit minimální hmotnost jakéhokoli vozu. K tomu se používá zátěž.  

 
V této kapitole jsou použity převážně informace a předpisy z technických předpisů vozů 

GT: článek 257A - 2012 - kapitola Hmotnost [78] 
 

8.1. ZÁTĚŽ 
Zátěž musí být připevněna v prostoru pro posádku na místě spolujezdce a v souladu s 

předpisy článku 253-16, dodatku J, co se týče rozměrů a charakteristik upevnění.  
Systém upevnění musí umožňovat zaplombování zátěže technickými komisaři a musí být 

koncipován tak, aby k demontáži bylo třeba použít nářadí.  
Jakýkoli systém mobilní zátěže, pokud se vůz pohybuje, je zakázán.  
 
Zátěž musí zároveň vyhovovat následujícím bodům:  

 Musí být tvořena kovovými deskami, které lze dávat na sebe a které odpovídají 
obr. 257A-1.  

 Desky musí být řádně připevněny uvnitř prostoru pomocí 5 šroubů M12. Prostor 
musí mít průhledný kryt. 

 
Tab.8 - Přehled přidaných zátěží v průběhu sezóny 2011 a použité restriktory. [79] 

Vůz Váha 
(kg) Popis postihů během sezóny GT3 2011 

Aston Martin 
DBRS9 1300 3.5.2011 +10kg=1310kg 

2 restriktory 59mm 1.6.2011 -10kg=1300kg 24.6.2011 -10kg=1290kg 

Audi R8 LMS 1320 3.5.2011 
0kg=1320kg 
2 restriktory 

47,2mm 
1.6.2011 -25kg=1295kg 24.6.2011 

0kg=1295kg 
2 restriktory 

52,3mm 

BMW Z4 GT3 1190 3.5.2011 +20kg=1210kg 
1 restriktory 85mm 10.6.2011 +15kg=1225kg 24.6.2011 +20kg=1245kg 

Ferrari 458 Italia 
GT3 1250 3.5.2011 

+35kg=1285kg 
2 restriktory 

55,5mm 
1.6.2011 +15kg=1300kg 24.6.2011 +25kg=1325kg 

Ford GT 1200 3.5.2011 +100kg=1300kg 
2 restriktory 50mm 1.6.2011 -25kg=1275kg 24.6.2011 -35kg=1240kg 

Lamborghini 
Gallardo LP600 1175 3.5.2011 +95kg=1270kg 

2 restriktory 53mm 10.6.2011 -10kg=1260kg 24.6.2011 -35kg=1225kg 

Mercedes-Benz 
SLS AMG GT3 1340 3.5.2011 

+25kg=1365kg 
2 restriktory 

35,3mm 
10.6.2011 +15kg=1380kg 24.6.2011 -35kg=1345kg 

Porsche 911 
GT3 1200 3.5.2011 +50kg=1250kg 

1 restriktory 76mm 10.6.2011 -25kg=1225kg 24.6.2011 
-25kg=1200kg 

1 restriktory 
76,8mm 
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8.2. ZMĚNA HMOTNOSTI BĚHEM ZÁVODU  

Přidání jakéhokoli pevného materiálu na vůz během závodu nebo nahrazení jakékoli 
části částí těžší je zakázáno.  
 
8.3. KONTROLA 

Hmotnost může být kontrolována v kterémkoli okamžiku závodu se zbývajícími 
kapalinami v nádržích. Výjimka je po skončení závodu, kdy může být před vážením veškeré 
palivo vyprázdněno. 

 
 

 
Obr.28 - Hmotnostní zátěž [80] 
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9. ELEKTRONIKA 
V této kapitole jsou použity převážně informace a předpisy z technických předpisů vozů 

GT: článek 257A - 2012 - kapitola Elektrická zařízení [78] 
 
9.1. STĚRAČE  

Systém je libovolný, ale je povinný jeden fungující stěrač. Kapacita nádržky ostřikovače 
může být změněna.  

 
9.2. STARTOVÁNÍ  

Ve voze musí být povinně startér fungující po celou dobu soutěže. Řidič musí mít 
možnost ovládat ho v normální poloze pro řízení.  

 
9.3. SVĚTELNÁ ZAŘÍZENÍ  

Veškeré světelné zařízení musí být v provozu po celou dobu soutěže.  
Vnější osvětlení musí zajišťovat minimálně následující funkce:  
Hlavní světla, ukazatele směru, brzdová světla, světlo do deště a zadní obrysová světla.  
 
Z bezpečnostních důvodů musí reflektory povinně vyzařovat bílé světlo. Pro závody 

konající se ve dne musí být vozy GT3 vybaveny bílými kryty světlometů. Pro závody konané 
v noci může být přední nárazník změněn pro umístění maximálně 4 doplňkových světel. 
Tyto změny nesmí mít aerodynamický vliv. 

 
Zpáteční světla: Žárovky zpátečních světel musí být odstraněny.  
Světla do deště: 
Jedno světlo do deště schválené v souladu se silniční normou ECE R38 (nebo minimálně 

ekvivalentní normou jiné země) nebo schválené FIA (technický list č. 19) je povinné vzadu 
vozu a musí fungovat po celou dobu soutěže.  

Musí:  
 být zezadu jasně viditelné;  
 být namontováno maximálně 10 cm od podélné osy vozu;  
 být minimálně 35 cm nad referenční rovinou;  
 se nacházet minimálně 45 cm za osou zadních kol, měřeno vzhledem k ploše 

čočky, rovnoběžně s referenční rovinou 
 být možné, aby ho rozsvítil jezdec sedící normálně ve voze.  
 

9.4. BATERIE  
Musí být řádně upevněny k těle vozu a celé chráněny krytem z izolačního materiálu.  
Upevnění ke skořepině musí být homologované ve VO nebo tvořit kovové sedlo a dva 

kovové třmeny, s izolační vrstvou, připevněné k podlaze šrouby a maticemi.  
Pro upevnění těchto třmenů musí být použity šrouby o minimálním průměru 10 mm a 

pod každý šroub podložka pod plechem karoserie o minimální tloušťce 3 mm a ploše 
minimálně 20 cm2. 
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9.5. ODPOJOVAČ ELEKTRICKÉHO OBVODU  
Jezdec sedící normálně u volantu se zapnutými pásy, musí být schopen přerušit všechny 

elektrické obvody a zastavit motor pomocí odpojovače, zajištěného proti výbuchu.  
 
Odpojovač musí být:  

 umístěn na přístrojové desce nebo na jiném snadno dostupném místě a musí být 
možné, aby ho zevnitř ovládal jezdec, sedící se zapnutými pásy, nebo zvenčí 
činovníci;  

 jasně označen červeným bleskem v modrém trojúhelníku s bílým okrajem.  
 
Musí být rovněž namontován venkovní vypínač s rukojetí, kterou je možné ovládat na 

dálku háku. Tento vypínač musí být umístěn v levé dolní části čelního skla. 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se snaží podat ucelený pohled na svět závodních vozů typu GT. 

Informace jsou uspořádány logicky od širokého pojmu Vozy GT s postupným zaměřováním 
na užší oblasti problematiky, přes závodní vozy GT, až po jednotlivé prvky vozů. 

 
Většina lidí obecně pojem GT zná, jenže přesně neví, co znamená. Mnozí ví, že jsou to  

závody a auta, ale nedokážou si představit nic konkrétnějšího. Proto je práce postavena tak, 
aby i laikovi mohla něco dát a byla pro něj zajímavá a zároveň měla hodnotu akademické 
práce. 

 
Veškeré informace zde použité informace, získané převážně z pravidel a z technických 

předpisů, jsou aktuální pro tento rok 2012. Vzhledem k tomu, že jsou závody vozů GT (a 
nejen ty) jako živoucí organismus, očekává se, že se budou v následujících letech velmi 
razantně měnit, jak z důvodu nynější ekonomické situace, tak i z důvodů nestálosti zájmu 
diváků. Jak bylo již zmíněno, letošní závody GT1 jedou ty nejlepší týmy s vozy 
s homologací GT3 a nic nevylučuje možnost, že se v dalších letech obě série nespojí. Což 
jistě povede k dalším změnám, jak v technických předpisech, tak v pravidlech šampionátů a 
jistě i k přílivu nových fanoušků. 

 
Co se týče informací v kapitolách, zaměřujících se na jednotlivé prvky vozů, bylo 

v některých případech informací tolik, že nebylo možné všechny sepsat a v některých 
případech bylo informací zase zoufale málo. Například kapitola Podvozky by si zasloužila 
konkrétnější informace. Ty ale nebylo možné bez přístupu k vozům dohledat. Naopak 
informace ke kapitole Aerodynamické prvky jsou tak obsáhlé, že by vydaly na samostatnou 
práci. 
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