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ABSTRAKT 

Bakalářská práce obsahuje přehled a popis jednotlivých konstrukčních celků vozů kategorie 

Super 1600, které byly určeny primárně pro účast v šampionátu JWRC, a porovnává techniku 

soutěžních a sériových automobilů. Dále jsou zde uvedeni jednotliví zástupci této kategorie. 

Nakonec je v krátkosti popsán předpokládaný vývoj jak vozů Super 1600, tak juniorského 

šampionátu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rallye, JWRC, FIA, sekvenční převodovka, diferenciál s omezenou svorností, McPherson, 

ochranný rám 

ABSTRACT 

Bachelor thesis contains survey and description of separate constructional unit of 

automobiles which belong to the category of Super 1600, and these are determinate for the 

participation in championship JWRC. Thesis also compares the technique of competition and 

standard automobiles. 

Further, particular representatives of this category are mentioned. Finally, the estimated 

development of automobiles Super 1600 and also progression of junior championship is 

described. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
 I dnes, po více než sto letech od doby, kdy se první průkopníci zúčastňovali 

motoristických závodů, je možné zakoupit nový vůz v autosalonu a vyjet na tratě rychlostních 

zkoušek některého z mnoha podniků, které se konají po celém světě. Soutěžním vozem může 

být tedy, s trochou nadsázky, jakékoliv auto, které má startovní číslo na dveřích a je polepené 

množstvím reklam, které propagují jejich sponzory. Po průjezdu okolo přihlížejících diváků je 

cítit výrazný pach z rozpálených brzdových kotoučů a na rozžhaveném výfukovém potrubí 

jsou vidět nánosy připečeného bahna. To bylo jen pro letmé přiblížení atmosféry, která se 

vznáší nad tratěmi rychlostních testů a dokáže rozpumpovat srdce nejednoho fanouška tohoto 

krásného sportu. 

  Přibližně v padesátých letech minulého století se objevily první skutečné soutěžní 

automobily. Do té doby to byly vozy převážně sériové a rallye se považovaly především za 

společenskou událost. V této době výrobci automobilů představili vozy s vyššími výkony 

např. díky vylepšeným karburátorům. Někdy v polovině šedesátých let si automobilky 

uvědomily, že automobilové soutěže představují dobrý marketingový tah v honbě za vyššími 

prodeji. Celá historie tohoto procesu, od malých „knedlíků“ Mini Cooper až po špičkové a 

moderní technikou prošpikované vozy WRC, je příběhem, který z okouzlujícího 

motoristického sportu, ovšem s nízkou popularitou, udělal sport s velkým zájmem diváků, 

kteří jej sledují buď přímo na tratích, nebo alespoň od televizních obrazovek. Výkonné a 

rychlé upravené automobily prostě lidi přitahují. 

 Ovšem stovky, ba i tisíce hodin, strávených nad vývojem toho nejlepšího soutěžního 

načiní, je potřeba zaplatit. Vozy v šedesátých letech byly velmi levné. Dnešní tovární vozy 

WRC stojí v přepočtu i 30 milionů korun. Náklady na sezónu čítají 400 až 800 milionů korun. 

Je to dáno použitými drahými materiály při výrobě, množstvím lidí, kteří se podílejí na chodu 

týmu a dalšími aspekty. Z výše uvedeného je vidět, že je tato situace ekonomicky neúnosná. 

Začalo se tedy hledat řešení, kterým se tyto enormní náklady sníží. Do světového šampionátu 

se totiž chtěli prosadit také mladí jezdci, kteří ovšem neměli za sebou zázemí bohatého 

továrního týmu. Na sklonku minulého tisíciletí tak spatřila světlo světa perspektivní kategorie 

vozů Super 1600, jejichž náklady na provoz měly být několikanásobně nižší než u zmíněných 

WRC aut. Tato kategorie tedy umožnila mladým jezdcům ukázat, co v nich je, a dala jim také 

šanci, aby si jich, pokud budou úspěšní, všiml některý z manažerů „velkých“ týmů. A právě o 

vozech této specifikace je má práce.  

 Za výběrem tohoto tématu stojí můj dlouhodobý zájem o tématiku automobilových 

soutěží. Většině fanoušků tohoto sportu stačí pohled na krásně jedoucí výkonný automobil, 

ale už se hlouběji nezajímají o to, proč jsou o tolik rychlejší při průjezdu zatáčkou než jejich 

sérioví „miláčci“. Já jsem se už od útlého věku zajímal spíše o techniku. Chtěl jsem vědět, 

proč jsou závodní vozy tak rychlé, vždyť přece navenek vypadají skoro stejně jako jejich 

sériové předlohy. Vždy mě fascinovaly speciály s předním náhonem, už jen proto, že 

dokázaly konkurovat daleko silnějším automobilům s pohonem všech kol. Také doufám, že 

při psaní této práce a dalším studiu získám cenné vědomosti týkající se této tématiky. 
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1 CHARAKTERISTIKA RALLYESPORTU 
Rallye , česky automobilové soutěže, je forma automobilového závodění na veřejných, 

případně soukromých cestách s upravenými sériovými nebo speciálními závodními vozy. 

Nejedná se ovšem o závodění na okruhu, ale na tzv. rychlostních zkouškách. Každá soutěž 

obsahuje těchto RZ několik. Povrch, na kterém se závodí, může být různý, např. asfalt, 

šotolina či sníh. Posádka, tvořená řidičem a jeho spolujezdcem, se snaží na těchto měřených 

úsecích se svým vozem dosáhnout co nejlepšího času. Tyto časy se poté sčítají a dávají 

dohromady výsledný čas, který následně určuje jejich celkové umístění. Před a za každou 

rychlostní zkouškou se nachází časová kontrola, do které musí posádka dorazit včas, jinak je 

zde hrozba časové penalizace. Mezi RZ se nachází spojovací úseky, které se sice neměří, ale 

jsou součástí soutěže. Po každé sekci rallye následuje servisní zastávka, ve které tým 

mechaniků zkontroluje stav vozu, případně poškozené části vozu opraví nebo vymění. 

1.1 HISTORIE RALLYESPORTU 

Slovo rallye pochází z francouzštiny a je výrazem pro shromáždění nebo sraz. Tento 

pojem se také dříve používal pro tzv. hvězdicovou jízdu. To znamená, že se do cílového 

stanoviště sjížděla vozidla z mnoha různě vzdálených míst. Dnes již je tento systém dávno 

opuštěn a závodí se výhradně, hlavně z důvodu bezpečnosti, na uzavřených úsecích. 

Slovo rallye, jako odvětví motoristického sportu, bylo poprvé užito na prvním ročníku 

slavné Rallye Monte Carlo v roce 1911. Tato soutěž se stále jezdí a letos oslavila 100 let. 

Dalším důležitým mezníkem byla padesátá léta. V této době vznikly nejslavnější rallye 

světa, jako jsou Švédská rallye (1950), Finská rallye (1951), Řecká rallye „Acropolis“ (1953) 

nebo náročná asfaltová Rallye Korsika (1956). Toto období je známé také tím, že konané 

soutěže nabízely velkou porci kilometrů, což bylo náročné nejen pro posádky, ale také pro 

jejich automobily. V severských zemích, jako jsou výše uvedené Švédsko a Finsko, vznikly 

rychlostní zkoušky v takové podobě, jako je známe dnes. Výrazně vzrostla popularita u 

diváků, protože od této doby se rallye začala jezdit na kratších měřených úsecích, které byly 

uzavřené pro veřejný provoz, a tak výrazně stoupla bezpečnost jak posádek, tak hlavně 

přihlížejících diváků. Tato forma závodění se postupně rozšířila do dalších koutů Evropy. 

V roce 1973 vytvořila Mezinárodní automobilová federace FIA světový šampionát pro 

výrobce automobilů. V prvním ročníku zvítězil francouzský výrobce Alpine-Renault s vozem 

Alpine A110. Šampionát mistrovství světa pro jezdce byl vytvořen o čtyři roky později, 

v roce 1977. Historicky prvním mistrem světa v rallye se tedy stal Ital Sandro Munari 

s vozem Lancia Stratos HF. Sedmdesátá léta můžeme považovat za počátek moderní éry 

automobilových soutěží. Automobily rapidně zrychlovaly, k tratím rychlostních zkoušek 

přilákaly tudíž velké množství diváků. Velké nároky byly rovněž kladeny na posádky vozů, 

které musely věnovat přípravě na každou soutěž daleko více času než kdykoliv předtím.  

Jedním z nejslavnějších období rallyesportu byla osmdesátá léta. Již v roce 1981 

představila německá automobilka Audi svůj model Quattro. Byl to první sériový automobil 

opatřený pětiválcovým motorem s přeplňováním a pohonem všech kol. Tato koncepce tvořila 

ideální základ pro soutěže a Audi dokázalo přednosti tohoto vozu náležitě využít. 

Roku 1983 spatřila světlo světa legendární Skupina B. Pokud výrobce stál o zařazení 

svého vozu do této skupiny a chtěl získat homologaci FIA, musel ve 12 po sobě jdoucích 
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měsících vyrobit alespoň 200 těchto automobilů. Takto nízká produkce umožnila výrobcům 

vyvinout velmi drahé vozy, které měly předem dané hlavní využití, a to pro automobilové 

soutěže. 

Tyto speciály se vyznačovaly motory umístěnými uprostřed (většinou s přeplňováním 

turbodmychadlem nebo kompresorem) a trubkovým rámem. Konstrukce zavěšení kol mohla 

být libovolná a umožňovala velký rozsah nastavení. Také konstrukce brzd mohla být 

upravena. V pravidlech pro stavbu těchto vozů byla na rozdíl od dnešní doby velká volnost a 

ta umožňovala konstruktérům vyvinout motory s výkonem atakujícím hranici 480 kW a 

hmotnost vozu klesla pod 1000 kg. Z těchto parametrů je jasné, že byly velmi rychlé a 

atraktivní, ale  v roce 1986, po několika smrtelných nehodách  posádek (např. Henri Toivenen 

se Sergiem Crestem na Korsice) i diváků musela být tato v mnoha směrech extrémní třída 

zrušena. [21] 

Proto ji hned v následujícím roce nahradila Skupina A, která existuje dodnes (fakticky 

byla tato skupina představena již v roce 1982, kdy nahradila dosluhující Skupinu 2). Tato 

mnohem „civilnější“ skupina umožňovala výrobcům vyvinout daleko levnější, ale stále velmi 

výkonné automobily. Byly také mnohem více podobné svým sériovým předobrazům, což 

bylo cílem FIA. Bylo totiž potřeba podpořit prodej sériových automobilů, což se tímto 

krokem jistě podařilo. Kdo by nechtěl vlastnit téměř závodní vůz, že? Postupem času, hlavně 

v druhé polovině devadesátých let, se na úkor evropských automobilek začaly prosazovat ty 

japonské, zejména Toyota, která sbírala jeden úspěch za druhým. 

V roce 1997 přichází doba „novodobých monster“, speciálů WRC.  Hlavními rysy vozů 

kategorie A (A8), potažmo WRC, je dvoulitrový motor přeplňovaný turbodmychadlem, které 

je osazeno 34 mm restriktorem. Motor je umístěn vpředu. Automobil je vybaven sekvenční 

převodovkou a stálým pohonem všech kol, který může využívat aktivní (elektronicko-

hydraulicky řízené) diferenciály. Minimální hmotnost je stanovena na 1230 kg. Mezi ty 

nejúspěšnější patří např. Subaru Impreza WRC, Toyota Corolla WRC, Peugeot 206 WRC, 

Ford Focus WRC nebo Citroen C4 WRC. [21] 

Tyto vozy mohly brázdit tratě rychlostních zkoušek mistrovství světa do roku 2010,  

kdy se projevila jejich finanční náročnost, a od roku 2011 jsou nahrazeny novými speciály 

WRC, které ovšem vychází z mnohem levnějších automobilů kategorie S2000. Jejich srdcem 

je přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru. 

Mezitím, v roce 2001, spatřila světlo světa progresivní kategorie Super 1600. Vozy této 

kategorie se měly původně účastnit Juniorského mistrovství světa, ale postupem času se 

rozšířily také do národních šampionátů po celém světě. Podrobnosti jak o kategorii Super 

1600, tak o šampionátu pro ně určeném budou uvedeny dále. 
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2 FEDERACE FIA 
Fédération Internationale de l’Automobile, v překladu Mezinárodní automobilová 

federace, je řídícím orgánem světového motoristického sportu a je také federací předních 

světových motoristických organizací. 

Byla založena 20. června 1904 se sídlem v Paříži. Jedná se o neziskové sdružení. 

Sdružuje 227 národních motoristických a sportovních organizací ze 132 zemí světa ležících 

na pěti kontinentech. 

FIA má také za úkol hájit zájmy motoristických organizací a uživatelů motorových 

vozidel na celém světě prostřednictvím svých kampaní a aktivit. V otázkách jako jsou 

bezpečnost, mobilita, životní prostředí a spotřebitelské právo FIA aktivně prosazuje zájmy 

motoristů v Organizaci spojených národů, v Evropské unii a dalších mezinárodních 

organizacích. 

Spravuje pravidla a předpisy pro všechny mezinárodní motoristické disciplíny (pouze 

dvoustopá vozidla) jako jsou Formule 1, Mistrovství světa v automobilových soutěžích nebo 

také Mistrovství světa cestovních vozů. 

Jejím současným prezidentem je Jean Todt z Francie. [6] 

 

Obr.1 Vlajka FIA [6] 



BRNO 2011 

 

 

13 
 

ŠAMPIONÁT JWRC 

 

3 ŠAMPIONÁT JWRC 
Na popud Mezinárodní automobilové federace vznikl počátkem roku 2001 šampionát 

s názvem FIA Super 1600 Drivers Chapionship určený pro mladé talentované jezdce do 28 

let. Jako vhodné soutěžní náčiní byly zvoleny vozy specifikace Kit Car s objemem motoru do 

1,6 litru. Tato kategorie byla určena pouze pro jezdce, ale přesto o ni jevily velký zájem i 

automobilky. Již  první rok působení tohoto šampionátu vzbudil velký zájem mladých 

posádek, což bylo také záměrem FIA. Co se týká systému bodování, byl využit tehdy 

standardní systém s 10 body pro vítěze soutěže, další pořadí pak bylo ohodnoceno podle klíče 

6-4-3-2-1. Započítávalo se 6 soutěží mistrovství světa, a to Španělsko, Řecko, Finsko, Itálie, 

Francie a Velká Británie. K dispozici byly vozy Citroen Saxo, Fiat Punto, Peugeot 206 a Ford 

Puma, všechny již ve specifikaci S1600. Byly to speciály s pohonem předních kol, 

atmosférickým motorem s již zmíněným objemem 1,6 litru, které byly postaveny dle předpisů 

pro skupinu A Kit Car. Rozdíl mezi stávajícími a nově postavenými automobily byl, mimo 

jiné, v použitém restriktoru. Původní Kit Cary musely mít v sacím potrubí restriktor o 

průměru 34 mm, nové Super 1600 byly vybaveny škrtící klapkou o maximálním průměru 60 

mm. Ve výfukovém potrubí musel být nainstalován katalyzátor výfukových plynů. 

Zajímavostí bylo, že jejich cena nesměla přesáhnout 100 000 dolarů. Později se ukázalo, že 

tento požadavek byl nesplnitelný. [3] 

Historickým prvním juniorským mistrem světa se stal Sébastien Loeb, pozdější 

mnohonásobný světový šampion. Závodil s Citroenem Saxo Super 1600 a jeho náskok na 

konci sezóny byl více než přesvědčivý. 

Následující rok 2002 přinesl změnu názvu šampionátu na Junior World Rally 

Championship. Startovalo se na slavné Rallye Monte Carlo, kde zaznamenal vítězství 

Francois Duval s Fordem Puma. Po poslední soutěži ve Velké Británii se z titulu radoval 

Španěl Daniel Solá. Vozový park se v tomto roce rozšířil např. o Suzuki Ingnis či Opel Corsa. 

Sezóna roku 2003 přinesla kromě zvýšení počtu soutěží z 6 na 7 také nové vozy Renault Clio 

S1600 a Volkswagen Polo S1600. Zatímco první jmenovaný byl velmi úspěšný a sbíral 

vavříny i v následujících letech, Volkswagen pouze paběrkoval a nakonec se ze šampionátu 

stáhl.  Sezóna speciálu Suzuki Ignis S1600, i tak by se dal označit rok 2004. Dokladem toho 

jsou získaná kompletní pódiová umístění na 2 soutěžích a také další umístění na stupních 

vítězů. Další rok 2005 byl vskutku revoluční, a to ze dvou důvodů. Jednak se na scéně 

objevily jedny z nejúspěšnějších vozů vůbec, Citroen C2 S1600, který nahradil dosluhující 

Saxo, a také Suzuki Swift S1600 nahrazující „náklaďák“ Ingnis. Druhým důvodem byla účast 

dnes už špičkových českých jezdců Martina Prokopa a Pavla Valouška. V tomto roce také 

končila první polovina života šampionátu JWRC. 

Šestá sezóna byla jednou z nejnapínavějších v historii. Zvýšil počet soutěží na 9, což 

slibovalo velkou atraktivitu, ale také náročné souboje mladých jezdců. Za zmínku určitě stojí 

historicky první vítězství Martina Prokopa na „horkém“ španělském asfaltu. Rok 2007 

znamená jakýsi předěl. Projevil se nižší zájem jezdců, snížil se také počet soutěží. Za zmínku 

určitě stojí první vítězství jiného vozu než Super 1600. Ve Finsku byl totiž nejrychlejší Patrik 

Sandell s Renaultem Clio nově vzniklé kategorie R3 (od vozu Super 1600 se odlišuje 

především atmosférickým motorem o objemu 2 litry a jiným stupněm povolených úprav). 

Velmi úspěšný byl tento rok také speciál Suzuki Swift. Osmý rok juniorského závodění 

přinesl zásadní změnu v bezpečnosti posádek. Byl totiž zaveden systém ochrany hlavy a krku 

známý pod zkratkou HANS. Ten měl zabránit především těžkým zraněním krční páteře. Tato 

sezóna byla také poslední, kdy se ještě sešla hodnotná konkurence. V předposledním roce 
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existence šampionátu se totiž naplno projevila ekonomická krize, která měla velký vliv na 

kvalitu, ale i na počet zúčastněných posádek. Nicméně i tato sezóna byla něčím výjimečná, 

především pro české fanoušky. Juniorským mistrem světa se totiž stal již zmíněný Martin 

Prokop, který závodil se spolehlivým vozem Citroen C2 S1600.  Rokem 2010 šampionát 

končí. V „ubohé“ konkurenci nakonec vítězí Aaron Burkart z Německa. V roce 2011 nahradí 

zaniklé juniorské mistrovství tzv. FIA WRC Academy, o které se podrobněji zmíním v závěru 

této práce. [9] 

 

Tab. 1 Přehled juniorských mistrů světa a jejich speciálů [9] 

Rok Jezdec Vůz Bodový zisk 

2001 Sébastien Loeb (FRA) Citroen Saxo S1600 50 bodů 

2002 Daniel Solá (ESP) Citroen Saxo S1600 37 bodů 

2003 Brice Tirabassi (FRA) Renault Clio S1600 38 bodů 

2004 Per-Gunnar Andersson (SWE) Suzuki Ignis S1600 39 bodů 

2005 Dani Sordo (ESP) Citroen C2 S1600 53 bodů 

2006 Patrik Sandell (SWE) Renault Clio S1600 32 bodů 

2007 Per-Gunnar Andersson (SWE) Suzuki Swift S1600 43 bodů 

2008 Sébastien Ogier (FRA) Citroen C2 S1600 42 bodů 

2009 Martin Prokop (CZE) Citroen C2 S1600 46 bodů 

2010 Aaron Burkart (DEU) Suzuki Swift S1600 80 bodů 

 

Obr.2 Martin Prokop na cílové rampě Finské rallye [12] 
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4 TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOZY SUPER 1600 DLE FIA 
Ještě předtím než se inženýři a mechanici jednotlivých výrobců pustí do stavby 

soutěžního speciálu, musí si pečlivě prostudovat technické předpisy vztahující se ke skupině, 

pro kterou bude vůz homologován. 

Na následujících řádcích se budu snažit popsat alespoň ty nejdůležitější předpisy týkající 

se úprav jednotlivých konstrukčních celků vozů určených pro skupinu A, potažmo Super 

1600. 

Jedná se o cestovní vozy sériové výroby, které musí být vyrobeny nejméně v 2500 

identických kusech během 12 po sobě jdoucích měsících. Musí mít nejméně 4 místa k sezení. 

Minimální hmotnost speciálu S1600 je stanovena na 1000 kg (s posádkou 1150 kg). 

Pokud se blíže podíváme na úpravy a omezení motoru, zjistíme, že těsnění hlavy válců, 

písty, ložiska, stejně jako vačkové hřídele, ventily a vahadla se zdvihátky mohou být 

libovolné. Tedy odlišné od jejich sériových předloh. Ojnice, klikový hřídel a setrvačník 

mohou být opracovány mechanickým způsobem odlišným od sériových dílů. Blok motoru 

musí zůstat sériový pouze s drobnými úpravami. Maximální kompresní poměr je stanoven na 

hodnotu 13:1. Dále musí být zachován původní systém a typ vstřikování, ovšem jeho další 

prvky, jako jsou např. vstřikovací trysky nebo „váha vzduchu“, mohou být libovolné. Prvky 

zapalování je možné také zaměnit. Je ovšem zakázáno použití systémů rozprašování vody a 

variabilních ventilových rozvodů. Rovněž je zakázáno použití sacího a výfukového potrubí 

s variabilní geometrií. Maximální otáčky motoru jsou omezeny na 9000 ot./ min. Poslední 

věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká škrtící klapky. Ta ovládá množství vzduchu nasávaného 

do motoru v závislosti na poloze plynového pedálu. U starších vozů Kit Car byla povolena 

škrtící klapka samostatně pro každý válec, speciály Super 1600 již musí mít pro všechny válce 

společnou škrtící klapku. 

Spojka musí mít minimální průměr 184 mm a třecí kotouč (případně kotouče) nesmí být 

vyrobeny z karbonu. Co se týká převodovky, tak může být homologována pouze jediná 

varianta obsahující maximálně 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 zpátečku. K uvedenému je možno 

homologovat také 3 varianty stálého převodu. Minimální hmotnost převodovky včetně 

diferenciálu je stanovena na 35 kg a její skříň musí být vyrobena z hliníkové slitiny. Je 

povoleno použití jediného mechanického diferenciálu s omezenou svorností. Tento diferenciál 

musí fungovat bez pomoci hydraulického nebo elektrického systému. A nakonec hnací 

hřídele, které nesmí být vyrobeny z titanu. 

U zavěšení kol je zakázáno použití stabilizátorů ovládaných z prostoru pro posádkou a 

nesmí být vyrobeny ze slitiny titanu. Tlumiče a pérování musí být homologovány. Je povolen 

pouze jeden tlumič na kolo. Ráfky musí být odlity ze slitiny hliníku. Pro šotolinové použití je 

předepsán ráfek o šířce 6“ a průměru 15“, na asfaltu je povolen ráfek větší (šířka 7“ a průměr 

17“). Musím také upozornit na fakt, že je zakázáno použití tzv. mousse systému. Ten dovoluje 

pneumatice udržet si svůj tvar a výkon i po proražení její stěny, a to díky speciální pěně, která 

je vložena uvnitř pneumatiky. 

Dostáváme se k brzdovému systému. Přední brzdové kotouče mohou mít maximální 

průměr 355 mm pro asfaltové soutěže a 300 mm pro šotolinové použití. Průměr zadních 

kotoučů je omezen na 300 mm. Předpisy rovněž zakazují použití jakéhokoliv elektronického 

systému, který usnadňuje ovládání vozidla. Mám tím na mysli např. protiblokovací systém 
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ABS či stabilizační program ESP. Jako jeden z mála dovolených je systém, který při změně 

rychlostního stupně na okamžik přeruší režim zapalování a vstřikování směsi do motoru. 

Omezené je také použití čidel určených pro záznam dat. 

Všechny nově homologované speciály Super 1600 mohou mít maximální šířku 1805 mm. 

Zadní přítlačné křídlo musí být vyrobeno ze skelného vlákna. Když už je řeč o použitých 

materiálech, z důvodu úspory nákladů je velmi omezeno použití již výše uvedeného titanu a 

hořčíkové slitiny, dále také karbonu nebo žáruvzdorného aramidového vlákna. 

Tento odstavec věnuji předpisům týkající se bezpečnosti. V prvé řadě je to ochranný 

klecový rám, který musí být homologován. Trubka použitá pro hlavní oblouk musí splňovat 

minimální požadavky jako jsou průměr (45 mm), tloušťka stěny trubky (2,5 mm) a pevnost 

v tahu (500 MPa). Palivová nádrž může mít maximální kapacitu 90 litrů a její výrobce musí 

být schválen FIA. Podrobněji se budu otázce bezpečnosti věnovat v závěru této práce. [7] 

Z výše uvedeného je jasné, že při vývoji nového soutěžního náčiní nemají inženýři 

nikterak snadnou práci. Na rozdíl od éry Skupiny B, kdy, řečeno s trochou nadsázky, bylo 

dovoleno použít jakýkoliv materiál a sériového nebylo na voze téměř nic, čelí dnešní vozy 

celé řadě omezení. O to víc jsem fascinován, jak si automobilky dokážou s těmito omezeními 

poradit a vytvořit tak speciály, které svou rychlostí na tratích rychlostních zkoušek doslova 

berou dech přihlížejícím divákům. 

A na závěr malá poznámka. Často používám v souvislosti s vozem kategorie S1600 

pojem soutěžní speciál. Chtěl bych zde tedy vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ním a „obyčejným“ 

produkčním vozem. Při stavbě produkčního vozu se využije již vyrobeného sériového vozu, 

který je určen na přestavbu. Tento vůz je následně odstrojen od pro rallye zbytečných dílů 

(např. klimatizace, komfortní prvky, čalounění atd.) a následně je vybaven speciálními díly, 

které jsou pro závodní užití vhodné (bezpečnostní rám, závodní podvozek apod.). Naproti 

tomu při stavbě speciálu se začíná prakticky od nuly. Navrhuje se úprava karoserie, motor, 

transmise, podvozek a další konstrukční celky speciálně pro soutěžní využití. Proto nemá 

tento speciál se sériovým vozem téměř nic společného. Z toho vyplývá, že také není vhodný 

pro každodenní vyjížďky na nákupy. Také jeho výsledná cena mnohonásobně převyšuje 

pořizovací náklady na produkční vůz. 
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5 MOTOR 
Vývoj motoru pro soutěžní vůz kategorie Super 1600 je diametrálně odlišný od vývoje 

toho sériového. Jistě, i závodní motor musí vycházet ze své civilní předlohy, ale pracuje ve 

zcela jiných režimech. Aby z něj konstruktéři dostali maximální výkon a kroutící moment, 

prodělá úpravy týkající se mechanických častí, jako jsou klikový hřídel, ojnice s písty, hlava 

motoru s vačkovými hřídeli a ventily apod. Všechny tyto exponované díly projdou složitým 

optimalizačním procesem, který má za úkol zvýšení pevnosti, spolehlivosti a hlavně 

únosnosti. Motory speciálů S 1600 dosahují svých maximálních výkonů až u hranice 9000 

ot./min, proto je nutné podniknout tyto kroky, aby i při takto vysokých otáčkách plnily 

zodpovědně svoji funkci. Sériové motory jsou navrhovány s ohledem na široké spektrum 

využitelných otáček, nízkou spotřebu a také tichý chod, vše pro komfort řidiče. Ovšem 

soutěžní jezdec se musí pohybovat přibližně nad 5000 ot./min. Pod touto hranicí motor 

rapidně ztrácí výkon, což samozřejmě znamená také ztrátu na trati rychlostní zkoušky. Co se 

týká spotřeby paliva a odhlučnění prostoru pro posádku, na to se v rallyesportu příliš ohledy 

neberou. Hlavní je průběh výkonu a krouticího momentu, ostatní aspekty jsou až druhořadé. 

Existuje několik cest, jak zlepšovat základní výkonnostní parametry. Tou první je zvýšení 

objemu. Jenže ten je striktně omezen regulemi. Další cestou je přeplňování motoru pomocí 

turbodmychadla, případně kompresoru, jež využívají např. vozy specifikace WRC. Hnací 

agregáty speciálů S1600 ale musí být plněny atmosféricky. Nakonec je zde možnost zvýšení 

výkonu vysokými otáčkami, a právě touto cestou se vydali konstruktéři motorů pro Super 

1600. Maximální výkony se pohybují na hranici 163 kW, hodnoty krouticího momentu jsou 

kolem 200 Nm. 

Pro ostrý režim, využívaný na rychlostní zkoušce, je také nutné dimenzovat chladící 

systém. Zejména na horkých soutěžích, kde teploty okolí přesahují 30°C, je potřeba motor 

účinně chladit, jinak hrozí jeho zadření. Nezřídka se stává, že posádky v tomto horkém počasí 

mají naplno zapnuté topení jen proto, aby jim bylo umožněno dorazit do cíle. 

Sériové motory vydrží bez repase klidně i stovky tisíc kilometrů. Ty závodní musí ovšem 

procházet pravidelnou kontrolou. Většinou po 1000 až 1500 ostrých kilometrech jsou 

odeslány výrobci, který jej důkladně prohlédne, případně vymění opotřebované díly. 

Prohlídky nebývají levné, ale jsou pro správnou funkci motoru nezbytné. 

 

Obr.3 Motorový prostor Suzuki Swift S1600 [13] 
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5.1 FUNKCE OLEJE 

Olej je v soutěžním automobilu asi nejdůležitější provozní kapalinou, samozřejmě po 

palivu, bez kterého by se vůz ani nerozjel. Plní stejné funkce jako u sériového vozu. Tedy 

zajišťuje správné mazání motoru, zejména na třecích plochách pístů, ale také klikové a 

vačkové hřídele a dalších namáhaných dílů. Cílem je vytvoření slabého ochranného olejového 

filmu, který chrání výše uvedené díly před poškozením. Dále vypomáhá olej s chlazením 

motoru. Teplo, které během své cesty okruhem přijme, následně odevzdá olejovému chladiči 

a vrací se zpátky do oběhu. Nakonec nesmím zapomenout jeho čistící schopnosti. Při 

provozu motoru se neustále uvolňují kovové mikroskopické částice, které olej na sebe naváže. 

Takto „znečistěný“ olej se poté propláchne v olejovém filtru. [5] 

Požadavky kladené na olej v soutěžním motoru jsou vskutku extrémní. Je potřeba 

uvědomit si, že se často mění jízdní režimy. Také okolní teploty na různých soutěžích se 

pohybují v rozmezí od -30°C do +40°C. Za všech těchto okolností si musí zachovávat ty 

správné parametry, jinak by to znamenalo poškození motoru a také konec nadějí na dobrý 

výsledek. Je jasné, že vývoj kvalitních olejů není nijak jednoduchý, a proto si výrobci jejich 

složení pečlivě střeží. 

 

5.2 PALIVO 

Na výkonu motoru se také velkou měrou podílí použité palivo. Mezinárodní 

automobilovou federací je předepsáno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 

0,013 g/l. Za zmínku také stojí informace o oktanovém čísle. Běžným automobilům stačí pro 

provoz palivo s oktanovým číslem 95. Soutěžní motory jsou ale náchylnější ke vzniku 

detonačního hoření z důvodu velmi vysokého kompresního poměru. Proto je nutné použít 

palivo s oktanovým číslem vyšším, např. 100 nebo 102, které snižuje riziko výskytu tohoto 

jevu. Jen pro zajímavost, cena 102 oktanového paliva se pohybuje kolem 150 Kč za litr. 

 

5.3 ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA 

Od „doby karburátorové“ již uplynulo hodně let a v dnešní době se pro řízení přípravy 

směsi používají elektronické řídicí jednotky (ECU). Pomocí nich se dají na základě vstupních 

informací, jako jsou otáčky, bohatost směsi, tlak a teplota vzduchu a dalších, měnit hodnoty 

předstihu zapalování, délka, množství a doba vstřiku, případně nastavení volnoběhu. Je jasné, 

že s těmito hodnotami lze téměř „čarovat“ a díky pečlivému nastavení všech parametrů lze 

výrazným způsobem zasáhnout do průběhu a velikosti výkonu, resp. kroutícího momentu. 

Ovšem tuto činnost může zastávat pouze skutečný odborník s mnohaletými zkušenostmi. Do 

řídící jednotky lze výše uvedené informace také ukládat a poté je zpětně analyzovat za účelem 

dalšího vyladění motoru. [1] 

Na závěr jedna specialita. Některé vozy S1600 jsou vybaveny systémem Launch 

Control, který má také na starosti řídicí jednotka. Jezdec na startu RZ přepne motor do 

zvláštního režimu, který dočasně omezuje kroutící moment a tím se zabraňuje nadměrnému 

protáčení předních hnacích kol. Úkolem tohoto sofistikovaného systému je tedy rychlejší start 

a následný lepší čas na rychlostní vložce. Je neocenitelný zejména na povrchu s nižší 

přilnavostí (mokrý asfalt či šotolina). 
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6 TRANSMISE 
Transmise nebo také můžeme říct systém přenosu kroutícího momentu motoru ke kolům. 

Tento systém je v soutěžním automobilu jedním z nejkomplikovanějších a také nejdražších. 

Skládá se ze spojky, na kterou navazuje převodovka a s ní je v případě vozů Super 1600 ve 

společné skříní umístěn i diferenciál, z kterého následně vedou ke kolům hnací hřídele. Celý 

tento systém musí vykazovat vysokou robustnost a spolehlivost, ale zároveň musí být 

zajištěna jednoduchá vyměnitelnost všech komponent. Navrhnout jej (v souladu s uvedenými 

požadavky) je ovšem velmi obtížné, a tak jej automobilky svěřují renomovaným firmám 

s mnohaletými zkušenostmi v oboru. 

 

6.1 SPOJKA 

Spojka slouží stejně jako u sériového automobilu k přenosu kroutícího momentu od 

motoru k převodovce. Má tedy význam při změně rychlostního stupně, prudkém brzdění nebo 

třeba při couvání, kdy je potřeba toto spojení regulovat, případně úplně odpojit. 

Na spojku jsou ale v případě soutěžního speciálu kladeny extrémní nároky, hlavně 

z důvodu mnohem vyšších kroutících momentů, které jejich motory produkují. Zde mají ale 

svou práci trochu ulehčenu, protože jezdec ji používá pouze při rozjezdu nebo na přejezdu 

mezi rychlostními zkouškami (díky použité sekvenční převodovce, ale o té až později). Vozy 

Super 1600 využívají téměř výhradně jednokotoučovou keramicko-kovovou spojku o 

průměru 184 mm s typem ovládacího zařízení, jaké bylo homologováno u sériového 

automobilu. 

 

6.2 PŘEVODOVKA 

Speciály kategorie Super 1600 jsou v souladu s pravidly vybaveny výhradně 

sekvenčními převodovkami s mechanickým ovládáním. Ještě předtím než se pustím do jejího 

popisu, bych chtěl vysvětlit, jak se realizuje změna převodového stupně u běžné manuální 

převodovky civilního automobilu (jen pro srovnání). 

U sériové manuální převodovky je vyžadován především tichý chod, komfort při změně 

rychlostního stupně a dlouhá životnost. Z tohoto důvodu je převodovka vybavena 

synchronizačním zařízením, které má za úkol snížit rozdíl otáček hnaného a hnacího hřídele 

před tím než dojde ke spojení ozubeného kola s hnaným hřídelem (ozubená kola všech 

převodových stupňů jsou ve stálém záběru). U mechanické synchronizace se pro tento úkol 

využívá brzdícího synchronizačního kroužku a zubové spojky. Dále musím upozornit, že při 

řazení je nutno pomocí spojky přerušit dodávku krouticího momentu od motoru. Toto vše ale 

zabere spoustu času, což je na trati rychlostních zkoušek nežádoucí. Proto se využívá služeb 

sekvenční převodovky, která je schopná provést změnu převodového stupně v řádu desítek 

milisekund. Je jasné, že tak rychle s obyčejnou manuální převodovkou nikdy řadit nebudeme. 

[20] 

Ale teď již k samotné funkci. Jak už název napovídá, tak rychlostní stupně se řadí 

sekvenčně, tzn. postupně za sebou po jednom, ať už nahoru či dolů. Proto je tento systém 

rychlejší a navíc není třeba při řazení vypínat spojku. Hlavní rozdíl mezi klasickou a 
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sekvenční převodovkou je ve způsobu ovládání řadicích vidlic. Tato vidlice posouvá při 

změně převodového stupně ozubenou spojku, která má za úkol spojit ozubené kolo na hnané 

hřídeli se samotnou hřídelí, které se před touto operací volně protáčí. Po spojení kol na hnané 

a hnací hřídeli (kde jsou naopak ozubená kola připojena napevno) dojde k zařazení daného 

rychlostního stupně. 

U sekvenční převodovky obstarává pohyb řadicích vidlic řadící válec. Ten má v sobě 

vyfrézované zakřivené drážky, ve kterých jsou uchycené řadicí vidlice. Pootočením 

válce do úhlu odpovídajícího vybranému rychlostnímu stupni dojde zároveň k natočení 

vodící drážky a vlivem jejího zakřivení i k posunu řadící vidlice po své ose. Zakřivení 

je navrženo tak, aby v mezních vychýleních došlo k posunutí ozubené spojky do polohy 

nutné k zařazení nebo naopak vyřazení rychlosti. Při každém natočení řadícího válce 

dojde k pohybu pouze jedné řadicí vidlice. Jedna vidlice spíná dva rychlostní stupně, v 

každé mezní poloze jeden. [14] 

 

Aby se aktuálně zařazený převod nerozpojil, je chráněn speciálním zámkem 

(samozřejmě i všechny ostatní převodové stupně). Dokud je motor v záběru a jezdec 

nepotřebuje řadit, tento zámek spolehlivě zajišťuje zařazenou rychlost. V okamžiku přeřazení 

je nutné krátkodobé snížení krouticího momentu, tím dojde k uvolnění zámků. Jak toho 

docílit, když má jezdec stále ještě sešlápnutý plynový pedál? Proto je řadicí mechanismus 

vybaven snímačem, který v tomto okamžiku dá impulz řídící jednotce a ta zajistí přerušení 

vstřikování paliva a odpojení zapalovaní. [14] 

Sekvenční převodovky je možno ovládat dvěma způsoby, mechanickým nebo 

hydraulickým. Jak už bylo ale řečeno výše, povolen je pouze první způsob, který je realizován 

pomocí táhla napojeného na řadicí páku. 

 

Obr. 4 Ovládací prvky sekvenční převodovky - zelenou barvou 

jsou znázorněny osy řadicích vidlic a červenou barvou řadicí 

vidlice ; nad nimi je vidět řadicí válec [14] 



BRNO 2011 

 

 

21 
 

TRANSMISE 

 
Soutěžní jezdec řadí během jedné rallye v průměru 3000krát. To už je úctyhodný počet. 

Navíc je potřeba si uvědomit, že převodová skříň je vystavena různým rázům a vibracím. 

Z toho vyplývá, že její konstrukce musí být velmi odolná. 

 

6.3 DIFERENCIÁL 

Nenápadnou, ale velmi důležitou součástí transmisí je diferenciál. Ten má za úkol 

rozdělovat krouticí moment na poháněná kola. Pokud jede automobil přímo, otáčejí se obě 

kola stejnou úhlovou rychlostí. Ovšem jakmile projíždí zatáčkou, vznikne rozdíl mezi 

otáčkami vnějšího a vnitřního kola. Vnější kolo se otáčí rychleji, protože opisuje větší 

poloměr. A právě v tuto chvíli přichází ke slovu diferenciál, který nám tyto rozdílné otáčky 

umožní. V případě, že by automobily nebyly vybaveny diferenciálem, docházelo by ke 

smýkání vnitřního kola, což negativně ovlivňuje ovladatelnost, stabilitu, ale také zvyšuje 

opotřebení pneumatik. 

Sériové automobily jsou vybaveny v naprosté většině otevřeným diferenciálem. Tento 

typ je ale pro soutěžní využití krajně nevhodný. Proč? Při průjezdu prudkou zatáčkou dojde 

k odlehčení vnitřního kola a to začne prokluzovat naprázdno (u vnějšího kola klesne hnací 

moment a tím také hnací síla), což samozřejmě znamená časovou ztrátu. Dalším příkladem 

může být situace, kdy jedno kolo stojí pevně na asfaltu a druhé prokluzuje na povrchu s nižší 

adhezí. A automobil zůstane stát. Na tyto situace (v automobilových soutěžích běžné) není 

prostě otevřený diferenciál konstruován. 

Proto jsou vozy kategorie Super 1600 vybaveny mechanickým diferenciálem 

s omezenou svorností, který tyto neduhy dokáže účinně potlačit. Existuje několik typů, 

nejčastěji se ovšem využívá diferenciál, kde jsou mezi jeho členy zařazeny lamelové spojky. 

V koši diferenciálu jsou na drážkách uloženy dva rozpěrací kameny. Tyto kameny mají ve 

svých čelních plochách vybroušené úkosy, do kterých zapadají čepy satelitu. Druhou čelní 

plochou dosedá každý z kamenů na lamelovou spojku. V případě, že na koš satelitu působí 

krouticí moment, je tento moment přenášen přes drážkování na rozpěrací kameny a dále přes 

úkosy na čepy satelitu. Na úkosech vzniká boční síla, která stlačuje lamelové spojky a zvyšuje 

tření. Výhoda tohoto řešení je v široké možnosti nastavení změnou úhlu úkosů nebo změnou 

počtu lamel spojek. Dokonce je možné použít jiný úkos pro krouticí moment jdoucí od motoru 

na kola a jiný pro opačný směr (brzdění motorem). [11] 

 

Obr. 5 Diferenciál s omezenou svorností: 1. Kuželový diferenciál, 

2. Rozpěrací kameny, 3. Lamelové spojky, 4.Koš diferenciálu [11] 
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6.4 HNACÍ HŘÍDELE 

Posledním prvkem, který přenáší krouticí moment od motoru ke kolům, jsou hnací 

hřídele. A právě tento prvek byl dříve u vozů kategorie Super 1600 Achillovou patou. Často 

se stávalo, že hnací hřídel praskla a jezdec musel svůj vůz okamžitě odstavit. Proto se později 

inženýři na tuto velmi důležitou součástku zaměřili a výsledkem bylo, že inovované hnací 

hřídele byly robustnější a měly také mnohem větší životnost. Jelikož je ale zakázáno použití 

titanu, bylo velmi těžké najít takový materiál, který by tyto požadavky splňoval. Nakonec se 

to ovšem podařilo, a tak se dnes soutěžní jezdci již nemusí tolik obávat, že by jim prasklá 

poloosa zhatila naděje na dobrý výsledek. 
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7 PODVOZEK 
Je neoddiskutovatelné, že kvalitně navržený a poté nastavený podvozek má zásadní vliv 

na výsledek v soutěži. Zásahy, které učinila FIA ve dvou posledních desetiletích, znemožnily 

konstruktérům rapidně zvyšovat výkony soutěžních vozů. Hledaly se tedy cesty, jak současné 

speciály zrychlit a tou cestou byl vývoj podvozku. Ten má několik funkcí. Tou první je 

udržení kontaktu kol s vozovkou. Další funkcí je, stejně jako u sériových vozů, utlumení 

nárazů od nerovností a zajistit tak alespoň nějaký jízdní komfort (ten je ovšem oproti civilním 

vozům o mnoho menší). Pokud srovnám cesty, na kterých se odehrávají rychlostní zkoušky 

s cestami veřejnými, je jasné, o kolik má závodní podvozek víc práce s udržením celého vozu 

na cestě (tratěmi rychlostních zkoušek mám na mysli např. rozbité asfalty, náročné šotolinové 

úseky či zasněžené cesty). Důležitým parametrem dobrého závodního podvozku je také jeho 

tuhost, která umožňuje, aby při velkých rázech a skocích vznikajících při rychlé jízdě na 

rozbitém podkladu zůstal celý vůz relativně v klidu, a je několikanásobně vyšší než u 

sériového automobilu. 

 

7.1 ZAVĚŠENÍ KOL 

Vozy Super 1600 využívají služeb nezávislého zavěšení kol na přední a až na výjimky i 

na zadní nápravě. Každé kolo je zavěšeno samostatně a pohyby mezi pravým a levým kolem 

nejsou na sebe přímo vázány (jako u tuhé nápravy), ale jen nepřímo přes karoserii. Tento 

způsob zavěšení tedy umožňuje lepší ovladatelnost vozu a také přináší široké možnosti 

nastavení. 

A jaké konkrétní typy zavěšení speciály S1600 používají? Přední náprava, která je 

zároveň poháněná, je výhradně typu McPherson (doplněna o zkrutný stabilizátor). U zadní 

nápravy je to trochu složitější. Nejčastěji se používá kliková náprava, případně kliková 

náprava s torzním propojovacím prvkem. Výjimečně se vyskytuje tuhá zadní náprava (Suzuki 

Ignis či první generace soutěžního Volkswagenu Polo).  

 

7.1.1 NÁPRAVA MCPHERSON 

Náprava tohoto typu se skládá z příčného ramena, které je uchyceno pod osou kola, 

svislé vzpěry a spojovací tyče řízení. Uvedené spodní příčné rameno má nejčastěji 

trojúhelníkový tvar a velmi robustní konstrukci. Vedení ve svislé vzpěře je konstruováno jako 

hydraulický tlumič. Kvůli velkému příčnému zatížení je pístnice o mnoho silnější než u 

tlumiče, který je použit u jiného typu zavěšení. Pružina bývá obvykle navinuta na vodící 

trubku tlumiče. 
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Výhodou této konstrukce je její kompaktní stavba, nenáročná výroba, snadná údržba a 

především velké možnosti nastavení, které jsou tolik žádoucí u soutěžních vozů. Naopak 

nevýhodou je, že tato náprava neumožňuje svislý pohyb kola bez určité změny odklonu kola 

či rozchodu. Kolo má tedy tendenci vyklánět se s vozem, což vede k jeho nedotáčivosti. I tyto 

problémy se konstruktérům podařily eliminovat optimalizací kinematiky zavěšení. [2] 

7.1.2 KLIKOVÁ NÁPRAVA 

Kliková náprava, známá také jako náprava s vlečnými rameny, má tato ramena 

uložena podélně s příčnou osou kývání. Mezi výhody tohoto typu nápravy patří její 

kompaktnost a jednoduchost. Proto se často používá u automobilů typu hatchback, ze kterých 

speciály Super 1600 vycházejí. Uložení ramen je až na výjimky tvořeno pryžovými ložisky. 

Někdy se taky k odpružení klikové nápravy, kromě pružin, používá torzní tyč. 

Některé speciály, např. Fiat Punto nebo Peugeot 206, využívají modifikovanou 

klikovou nápravu, u které jsou obě podélná ramena spojena ohybově tuhou příčkou (nejčastěji 

má průřez tvaru U). Tato příčka je však torzně měkká a slouží jako příčný stabilizátor. Přesný 

název této nápravy je kliková náprava s torzním propojovacím prvkem. Výhody jsou 

obdobné, jako u klasické klikové nápravy, tedy jednoduchá montáž, kompaktnost a malý 

počet konstrukčních dílů. Nevýhodou je její omezené přípustné zatížení. [2] 

 

7.2 STABILIZÁTORY 

Stabilizátor slouží ke stabilizaci automobilu v příčném směru, eliminuje náklony 

karoserie v zatáčkách a také ovlivňuje jízdní vlastnosti. Vozy Super 1600 používají seřiditelný 

zkrutný stabilizátor, který tvoří torzní kruhová tyč o určitém průměru. Stabilizátor se dá měnit 

podle charakteru soutěže. Je jasné, že na asfaltovém podkladu, kde je potřeba tvrdý podvozek 

a jakékoliv větší náklony karoserie jsou nežádoucí, se použije stabilizátor s tužší 

charakteristikou. Naopak na rozbité šotolinové soutěži se volí stabilizátor měkčí. A tady je 

největší rozdíl od sériového automobilu, kde je po celou dobu provozu stále stejný 

stabilizátor, který je volen jako kompromis mezi tvrdým a měkkým naladěním. 

Obr. 6 Náprava typu McPherson [15] 
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7.3 TLUMIČE A PRUŽINY 

Stejně jako u sériového vozu má soutěžní tlumič za úkol tlumit rozkmitání pružiny, 

udržet kola co nejdéle v kontaktu s podkladem, dále zajistit stabilitu a dobré chování vozu. Ač 

se to na první pohled nezdá, úkolem tlumiče je také zajistit účinnou akceleraci a brzdění. Na 

rychlostních zkouškách je samozřejmě důležitá také odolnost a spolehlivost tlumiče. 

A jaký je princip funkce tlumiče? Přes otvory a ventily s měnitelným průřezem se 

protlačuje olej a tím dochází k tlumení nárazů (přitom dochází k jeho zahřívání). Tento 

speciální olej je téměř nestlačitelný a může pracovat i při teplotách kolem 200°C. Již několik 

posledních desetiletí se v automobilových soutěžích používají plynokapalinové tlumiče. 

Pomocí plovoucího pístu je od oleje oddělen plyn, který reguluje pohyb pístu tlumiče, dále 

udržuje celý systém pod stálým tlakem a kompenzuje teplotní roztažnost oleje. Pokud se 

podíváme na soutěžní tlumič, můžeme si všimnout oddělené akumulátorové nádobky, která 

slouží přesně k výše popsanému účelu. 

Při seřizování tlumiče je základem úspěchu správná volba pístu, ve kterém je určitý 

počet otvorů o zvoleném průměru. Snadnější průchod oleje a tím i měkčí charakteristiku nám 

zajistí větší počet otvorů a menší počet regulačních komor a naopak. Dále existují 3 možnosti 

regulace jeho charakteristiky. Tou první je nastavení doby, za jakou tlumič reaguje na 

nerovnost. Další se reguluje čas, kdy tlumič dosáhne maximálního útlumu a posledním 

parametrem je seřízení rychlosti návratu tlumiče do výchozí polohy. U soutěžního tlumiče se 

dá také nastavovat délka chodu. Pokud čeká vůz asfaltová soutěž, volí se krátký chod a tvrdší 

charakteristika tlumiče. U šotolinových a sněhových soutěží je tomu samozřejmě naopak. [3] 

Z výše uvedeného vyplývá, že soutěžní tlumič se od sériového odlišuje velkými 

možnostmi v jeho nastavení a také o mnoho vyšší odolností.  

 

Poslední odstavec věnuji vinutým pružinám, které se podílejí na odpružení vozu. Jejich 

úkolem je absorbovat většinu nárazů a také na sobě nesou celou hmotnost automobilu. U 

soutěžních vozů se používají především dvoudílné pružiny s progresivní charakteristikou 

(tuhost roste se zatížením). Existují dva základní parametry, které se dají u pružin měnit. 

Prvním je výška propružení, která se seřizuje maticí na vnějším plášti tlumiče. Důležitou 

vlastností pružiny je také její tuhost, kterou určuje použitý materiál a průměr drátu (např. pro 

soutěže na asfaltu je tuhost pružin 100 kg/cm). [3] 

Obr. 7 Soutěžní tlumič namontovaný ve vozidle [16] 
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8 BRZDY 
Brzdový systém je společně s řízením nejdůležitějším systémem automobilu, ať už 

sériového či soutěžního. Když se porouchá motor nebo převodovka, automobil zůstane stát a 

nic vážného se nestane. Pokud ovšem dojde k poruše brzd, má to většinou fatální následky jak 

pro vůz, tak hlavně pro jeho posádku. Proto věnují konstruktéři tomuto důležitému prvku 

velkou pozornost (v dřívějších dobách byl však velmi opomíjen). Co se týká samotného 

procesu brzdění, jedná se o přeměnu kinetické energie vozu na energii tepelnou. Jestliže 

srovnáme podmínky, ve kterých pracují brzdové systémy soutěžních speciálů s podmínkami 

běžného provozu, musí být soutěžní brzdy dimenzovány na mnohonásobně vyšší zatížení a 

jejich účinnost nesmí klesat. Při opravdu velkém zatížení, kterému podléhají brzdy na 

asfaltových soutěžích, občas dochází k jejich vadnutí nebo může začít vařit brzdová kapalina. 

Pracovní teploty brzdových komponent (hlavně kotoučů a obložení) se u soutěžních vozů 

pohybují mezi 400 – 600°C a brzdová kapalina má bod varu 310°C. 

Větší nároky jsou na brzdy kladeny na asfaltových soutěžích, kdy mají pneumatiky 

vynikající přilnavost a přenesou účinek brzd na vozovku. Posledními trendy ve zlepšovaní 

účinnosti brzd jsou především zvětšování průměru brzdových kotoučů a zvětšování styčné 

plochy brzdových destiček, které musí mít dlouhou životnost, vysoký koeficient tření 

(špičkové destičky mají až trojnásobný koeficient tření oproti těm sériovým) a musí být také 

odolné vůči vysokým teplotám. Důležitý je také přítlak destiček ke kotoučům, který ovlivňuje 

počet hydraulických tlačných pístů. Proto vozy S1600 používají vpředu čtyřpístkové a vzadu 

dvoupístkové brzdiče. Nesmí se také zapomenout na chlazení. Samozřejmostí je použití 

ventilovaných kotoučů (dnes běžných i u sériových vozů) a odolnějších materiálů. Nejsou 

ovšem povoleny karbonové a kompozitové materiály, a tak se stále používá speciální litina. U 

vozů S1600 je také zakázáno vodní chlazení, proto se technici zaměřili na zlepšení účinnosti 

náporového chlazení např. speciálním tvarem předního nárazníku, ve kterém jsou dostatečně 

velké otvory pro přívod chladícího vzduchu. [3] 

U speciálů Super 1600 je možné seřizovat rozdělení brzdného účinku mezi přední a zadní 

nápravou. Jsou také vybaveny hydraulickým ovládáním ruční brzdy, které je schopno 

vyvinout na zadní brzdy větší tlaky než je tomu v případě sériových lanovodů. Soutěžní jezdci 

totiž často používají ruční brzdu pro vyvolání kontrolovaného smyku a sériové řešení je prostě 

nedostačující. 

 

Obr. 8 Čtyřpístkový brzdový třmen [17] 



BRNO 2011 

 

 

27 
 

PNEUMATIKY 

 

9 PNEUMATIKY 
Volba pneumatik zásadně rozhoduje o úspěchu či neúspěchu na dané soutěži. Jezdec 

může mít k dispozici ten nejlepší vůz s nejlepším nastavením, ale pokud před sekcí 

rychlostních zkoušek zvolí pneumatiky nevhodně, stojí ho to později drahocenné sekundy. 

Automobilové soutěže se konají na mnoha různých površích a za každého počasí. Proto 

se postupem let vyvíjeli stále dokonalejší směsi a vzorky pneumatik. Základní rozdělní je 

podle povrchu, na kterém se soutěž koná. Jsou k dispozici pneumatiky asfaltové, šotolinové a 

také speciální pneumatiky na sníh. Protože vozy kategorie Super 1600 jezdí nejčastěji na 

asfaltovém povrchu, věnuji svoji pozornost pneumatikám pro něj určeným. 

Podle vzorku se dělí na pneumatiky pro suchý asfalt, dále existují tzv. přechodné 

pneumatiky (ty lze použít na vlhkém, případně mokrém povrchu) a pneumatiky do mokra. 

Aby jezdec neměl volbu tak jednoduchou, dělí se dále podle použité směsi. Tato směs může 

být buď tvrdá (pracovní teplota pneumatiky je v rozmezí od 80°C do 130°C a je vhodná pro 

horký a hrubý asfalt), střední (pracovní teplota 50°C – 100°C; vhodná pro středně hrubý 

povrch) nebo měkká (pracovní teplota 20°C – 60°C; vhodná pro hladký povrch a nízké okolní 

teploty). [3] 

Existuje také možnost dodatečného prořezání drážek v pneumatice pro efektivnější 

odvedení vody. Tento úkon provádí ručně za pomoci speciálního vybavení specialista přímo v 

servisu na základě požadavků jezdce. 

Z výše uvedeného lze usoudit, že soutěžní jezdec nemá při výběru pneumatik vůbec 

jednoduchou práci, zvláště když jsou proměnlivé podmínky a na jedné rychlostní zkoušce je 

sucho a na té následující hustě prší. Je to velký kontrast oproti volbě pneumatik u sériového 

vozu, kdy se v zimě používají zimní pneu a po zbytek roku pneumatiky letní.  

  

Obr. 9 Asfaltové pneumatiky. Zleva: Pro suchý povrch, pro vlhký povrch a pneumatika do mokra 

[18] 
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10 BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA 
Automobilové soutěže se odehrávají ve velkých rychlostech a jezdci se často pohybují na 

limitech svých i svého vozidla. Občas se tedy stane, že svou snahu přeženou a skončí s vozem 

mimo trať. Pokud by byla bezpečnost soutěžních vozů na úrovni sériových, dopadaly by 

následky těžších havárií velmi špatně. Z tohoto důvodu jsou soutěžní vozy, ale i jejich 

posádky, opatřeny rozsáhlou bezpečnostní výbavou. 

 

10.1 KAROSERIE A OCHRANNÝ RÁM 

Karoserie soutěžního speciálu S1600 vychází ze sériové, která má ale pro závodní účely 

nízkou tuhost. Proto je nutné ji doplnit bodovými svary v nejvíce namáhaných místech. Dále 

je vhodné zpevnit např. uchycení tlumičů a celého zavěšení přídavným materiálem. 

Hlavním úkolem je ale montáž ochranného klecového rámu. Má hned dvě funkce. Tou 

první je ochrana posádky při nehodě (společně s deformačními zónami pohltí většinu energie, 

která vznikne při nárazu) a samozřejmě zajišťuje další navýšení tuhosti celé karoserie. Jen pro 

srovnání, tuhost soutěžního vozu je až pětinásobná oproti sériovému automobilu. Ochranný 

rám se skládá z ocelových (chrom-molybdenových) trubek, které se postupně svařují uvnitř 

karoserie podle předem daného postupu. Největší důraz je ovšem kladen na ochranu prostoru 

pro posádku. [1] 

Dalšími bezpečnostními prvky jsou anatomické sedačky a 6 bodové pásy. Udržují 

správnou polohu jezdce při velkých přetíženích, které vznikají při prudké akceleraci, brzdění 

a v zatáčkách. Díky vysoce pevným materiálům, ze kterých jsou vyrobeny, dokážou také 

účinně ochránit tělo jezdce a spolujezdce při případné havárii. Pásy mají samozřejmě za úkol 

zadržet těla posádky v sedačkách.  

 

10.2 OSOBNÍ VÝBAVA POSÁDKY 

Osobní výbavou posádky mám na mysli jednotlivé části oblečení a ochrannou helmu. 

Začnu speciálním spodním prádlem (včetně ponožek a kukly). Hlavním úkolem této soupravy 

je ochránit tělo před plameny. 

Závodní kombinéza jednak zajišťuje pohodlí členů posádky, ale také odolnost proti 

ohni. Je ušita z několika vrstev nomexového materiálu (špičkové kombinézy odolají 

plamenům až po dobu 17 sekund). Důležité jsou také speciální boty, které jsou vyrobeny tak, 

aby zajistily jezdci dostatečný cit při ovládání pedálů, a zároveň z nich nesmí sklouznout. 

Nesmím také zapomenout na rukavice. Jsou střiženy z látky, která je nehořlavá a pohlcuje pot. 

Dlaň těchto rukavic je potažena semišem a zajišťuje tak dobrý kontakt s věncem volantu. 

Ochranná helma chrání hlavu před nárazy. Je u ní důležitá vysoká pevnost, ale i nízká 

hmotnost, aby při nárazu co nejméně zatěžovala krční páteř. V automobilových soutěžích jsou 

stále oblíbené otevřené typy helem hlavně proto, že se lépe nasazují a sundávají. Nesmím 

zapomenout na interkom, který slouží ke komunikaci mezi členy posádky a je součástí helmy. 

[3] 
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11 ZÁSTUPCI KATEGORIE SUPER 1600 
Vše, co jsem napsal v předchozích kapitolách o jednotlivých konstrukčních celcích 

speciálů S1600, byly obecné informace týkající se všech těchto vozů. Proto jsem vybral 5 

nejvýznamnějších speciálů, u kterých bych chtěl ukázat zajímavá technická řešení, případné 

odlišnosti v konstrukci od jiných vozů a také o nich podat základní technické údaje.  

 

11.1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VOZY SUPER 1600 

CITROEN C2 S1600 – vůz, který si odbyl světovou premiéru na Rallye Monte Carlo 2005, 

nahradil dosluhující Citroen Saxo mající svůj původ ještě v kategorii KitCar. Hned na první 

pohled zaujme jeho šířka, která je o 50 mm větší než u předchůdce (zároveň je ale o 80 mm 

kratší). I přes použití některých podvozkových komponent ze staršího modelu má „cé dvojka“ 

lepší jízdní vlastnosti (nová je např. zadní náprava nebo větší brzdové kotouče). Chloubou 

vozu je ovšem motor, který sice vychází opět ze Saxa, ale je modernizovaný a má menší 

vrtání. Maximálním výkonem i kroutícím momentem převyšuje všechny své konkurenty. 

Převodovka je prakticky shodná se starším modelem. Zajímavostí je umístění výfukového 

potrubí, které je u napříč uloženého motoru otočeno vpřed. Toto řešení vedení sběrného 

potrubí nad převodovkou umožňuje snadnější přístup při servisu a nezvyšuje teplotu 

motorového oleje ve vaně. 

Technické údaje: 

Motor: 16 ventilový řadový čtyřválec uložený vpředu napříč, zdvihový objem 1587 cm³ 

(vrtání 78,5 mm, zdvih 82 mm). Maximální výkon 168 kW při 8500 ot./min., maximální 

krouticí moment 205 Nm při 7000 ot./min. Vícebodové vstřikování paliva, řídící jednotka 

Magneti Marelli MF4. 

Transmise: 6 stupňová sekvenční převodovka s přímými zuby Sadev s řazením u volantu, 

mechanický diferenciál s omezenou svorností ZF, jednokotoučová keramicko-kovová spojka 

o průměru 184 mm. 

Podvozek: Přední náprava typu McPherson, seřiditelný zkrutný stabilizátor. Zadní náprava 

s vlečnými rameny a vinutými pružinami. Seřiditelné tlumiče pérování Dynamic. Vpředu 

čtyřpístkové brzdy Alcon s ventilovanými kotouči o průměru 355 mm pro asfalt (300 mm pro 

šotolinu), vzadu jednoduché kotouče o průměru 290 mm s dvoupístkovými hliníkovými 

třmeny. Hydraulické ovládání ruční brzdy. 

Karoserie: Třídveřová samonosná (délka 3660 mm, šířka 1795 mm, rozvor 2326 mm), 

hmotnost 1000 kg. Palivová nádrž o objemu 55 litrů umístěná pod podlahou před zadní 

nápravou. [3] 
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FIAT PUNTO ABARTH S1600 – model pro rok 2004 byl oproti staršímu modelu Punta 

výrazně přepracován. Došlo zejména ke snížení hmotnosti z 1150 kg na 1000 kg a zvýšení 

spolehlivosti, kterou předchozí model příliš neoplýval. Hmotnost se snížila díky použití 

lehčích skel, materiálů jako je např. karbon, ale také trochu kuriózním zkrácením některých 

šroubů. Změnami prošla také aerodynamika nebo zadní kotouče, které byly nyní ventilované. 

Díky vylepšením, kterými prošel především systém sání, došlo ke zvýšení výkonu motoru a 

lepšímu průběhu krouticího momentu. Motor byl tak nyní pružnější. Sekvenční převodovka 

byla převzata ze starého Punta, ale byla nyní vybavena systémem odpojování zapalování, 

takže jezdec může řadit při plném plynu. Oproti jiným vozům Super 1600 používá Punto 

klikovou zadní nápravu s torzním propojovacím prvkem. Jako zajímavost bych uvedl 

spotřebu paliva, která dosahuje při plném zatížení hodnoty 83 litrů na 100 ujetých kilometrů. 

Cena špičkového vozu se v roce 2004 pohybovala kolem 5 milionů Kč.  

Technické údaje: 

Motor: 16 ventilový řadový čtyřválec uložený vpředu napříč, objem 1597 cm³ (vrtání 82,5 

mm, zdvih 74,7 mm), kompresní poměr 12,5:1, max. výkon 165 kW při 8250 ot./min., max. 

krouticí moment 196 Nm při 6500 ot./min., vícebodové vstřikování paliva, řídící jednotka 

Magneti Marelli MF4. 

Transmise: 6 stupňová sekvenční převodovka Hewland s řazením na podlaze, mechanický 

diferenciál s omezenou svorností, jednokotoučová keramicko-kovová spojka o průměru 184 

mm. 

Podvozek: Přední náprava typu McPherson, seřiditelný zkrutný stabilizátor. Torzní zadní 

náprava s vinutými pružinami, tlumiče pérování Öhlins. Vpředu čtyřpístkové brzdy Brembo 

s ventilovanými kotouči o průměru 355 mm pro asfalt (300 mm pro šotolinu), vzadu 

jednoduché vrtané kotouče o průměru 240 mm. Hydraulické ovládání ruční brzdy. 

Karoserie: Třídveřová samonosná (délka 3800 mm, šířka 1788 mm, rozvor 2460 mm). 

Rozchod kol vpředu 1600 mm a vzadu 1580 mm, hmotnost 1000 kg. [3] 

  

Obr. 10 Fiat Punto Abarth Super 1600 [4] 
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RENAULT CLIO S1600 – jeden z nejúspěšnějších vozů své kategorie brázdí tratě 

rychlostních zkoušek od roku 2002. Před prvním ostrým startem natestoval mnohem víc 

kilometrů než jakýkoliv konkurenční vůz před ním. I přes použití povinného restriktoru se 

z motoru podařilo dostat výkon úctyhodných 164 kW, což je dvakrát víc, než měl v sérii. 

Řadicí páku má jezdec k dispozici hned vedle volantu, což do té doby nebylo zrovna obvyklé 

řešení.  Bylo také třeba zapracovat na jízdních vlastnostech, hlavně kompletním předěláním 

zadní nápravy. Zadní kola jsou tedy zavěšena nezávisle (použita kliková náprava) a odpružení 

pomocí torzních tyčí bylo nahrazeno vinutými pružinami. Jako zajímavost bych uvedl uložení 

motoru ve speciálním nosníku, díky kterému byla výměna převodovky mnohem snazší a 

rychlejší než u konkurence. Vůz je celosvětově velmi oblíben, a to díky své vysoké 

spolehlivosti a profesionálním servisním službám sportovního oddělení značky Renault. 

Technické údaje: 

Motor: 16 ventilový řadový čtyřválec uložený vpředu napříč, objem 1598 cm³ (vrtání 79,5 

mm, zdvih 80,5 mm), max. výkon 164 kW při 8600 ot./min., max. krouticí moment 200 Nm 

při 7000 ot./min., vícebodové vstřikování paliva. 

Transmise: 6 stupňová sekvenční převodovka s přímými zuby Sadev, mechanický diferenciál 

s omezenou svorností, jednokotoučová keramicko-kovová spojka. 

Podvozek: Přední náprava typu McPherson včetně seřiditelného zkrutného stabilizátoru, 

kliková zadní náprava s vinutými pružinami, seřiditelné tlumiče pérování Renault Sport / 

Öhlins. Vpředu kotoučové brzdy AP racing s vnitřním chlazením o průměru 345 mm pro 

asfaltové použití (285 mm pro šotolinu), vzadu jednoduché kotouče o průměru 265 mm. 

Hydraulické ovládání ruční brzdy. 

Karoserie: Třídveřová samonosná (délka 3821 mm, šířka 1782 mm, rozvor 2485 mm), 

hmotnost 1000 kg. Bezpečnostní palivová nádrž o objemu 58 litrů. [3] 

  

Obr. 11 Renault Clio S1600 [4] 
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SUZUKI IGNIS S1600 – japonský výrobce přišel v roce 2002 s vozem, který měl 

konkurovat zaběhnutým evropským značkám. Tento model vynikal především spolehlivým 

motorem a celkovou robustností, jenže konkurence nespí, a tak v roce 2004 přišla jeho druhá 

generace. Z marketingových důvodů se ale tato „nákupní taška“, jak se vozu přezdívalo, ještě 

zvětšila. Zdaleka tedy neoslňoval sportovním designem jako jiné vozy. Oproti svému 

předchůdci se výrazně zlepšily jízdní vlastnosti, zejména na asfaltu. Motor doznal pouze 

drobných změn (nové vačkové hřídele a ojnice). Nová je naopak převodovka a řadicí páka je 

nyní umístěna na konzole vedle volantu. Technici rovněž zapracovali na bezpečnosti vozu, a 

tak je ve voze umístěn přepracovaný ochranný rám s vyšší pevností a nová je i palivová nádrž. 

I přes svůj nevábný vzhled má speciál velmi dobrou aerodynamiku, která byla laděna ve 

větrném tunelu. Zajímavostí je použití tuhé zadní nápravy, která má ovšem za následek 

především v krizových situacích nestabilní jízdní vlastnosti. 

Technické údaje: 

Motor: 16 ventilový řadový čtyřválec uložený vpředu napříč, objem 1597 cm³ (vrtání 81mm, 

zdvih 77,5 mm), kompresní poměr 12,9:1, max. výkon 163 kW při 8750 ot./min., max. 

krouticí moment 186 Nm při 7250 ot./min., vícebodové vstřikování paliva. 

Transmise: 6 stupňová sekvenční převodovka Hewland, mechanický diferenciál s omezenou 

svorností, jednokotoučová keramicko-kovová spojka AP, zesílené hnací hřídele. 

Podvozek: Přední náprava typu McPherson, zadní tříprvková tuhá náprava s vinutými 

pružinami, seřiditelné tlumiče pérování Rieger. Vpředu ventilované kotoučové čtyřpístkové 

brzdy Brembo o průměru 355 mm pro asfalt (300 mm pro šotolinu), vzadu jednoduché 

kotoučové dvoupístkové brzdy o průměru 278 mm. Hydraulické ovládání ruční brzdy. 

Karoserie: Pětidveřová samonosná (délka 3770 mm, šířka 1770 mm, rozvor 2360 mm), 

rozchod kol vpředu 1560 mm, vzadu 1519 mm. Hmotnost 1000 kg. [3] 

  

Obr. 12 Suzuki Ignis S1600 (model 2004) [4] 
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SUZUKI SWIFT S1600 – vůz měl původně závodit až od roku 2006, ale protože model 

Ignis již technicky poněkud zaostával za největším konkurentem Citroenem C2, rozhodlo se 

vedení týmu uspíšit nasazení nového Swiftu, a to na Finské rallye 2005. Na první pohled má 

Swift S1600 zcela jinou koncepci karoserie a líbivější design. Je kratší, širší a má také větší 

rozvor náprav, což slibuje zlepšení jízdních vlastností. Konstruktéři se také zaměřili na 

zvýšení spolehlivosti celého vozu, a to přepracováním některých klíčových komponent. 

Motor i převodovka prošly pouze drobnými změnami. Nový je ale např. hydraulický 

posilovač řízení, který nahradil elektrický systém. Nejvýraznější změnu prodělal podvozek. 

Vpředu je lehce pozměněná náprava typu McPherson, vzadu nevyhovující tuhou nápravu 

nahradila kliková náprava. Výsledkem je zlepšení stability vozu, především v zatáčkách. 

Suzuki Swift S1600 je po všech stránkách vyvážený model, má výkonný motor, skvělé jízdní 

vlastnosti a také oplývá velkou spolehlivostí. Je to také poslední speciál postavený v rámci 

kategorie Super 1600. 

Technické údaje: 

Motor: 16 ventilový řadový čtyřválec uložený vpředu napříč, objem 1598 cm³ (vrtání 81mm, 

zdvih 77,5 mm), max. výkon 163 kW při 8750 ot./min., max. krouticí moment 186 Nm při 

7250 ot./min., vícebodové vstřikování paliva. 

Transmise: 6 stupňová sekvenční převodovka Hewland s řazením u volantu, mechanický 

diferenciál s omezenou svorností, jednokotoučová keramicko-kovová spojka. 

Podvozek: Přední náprava typu McPherson, seřiditelný zkrutný stabilizátor, kliková zadní 

náprava s vinutými pružinami, seřiditelné tlumiče pérování. Vpředu čtyřpístkové kotoučové 

brzdy s vnitřním chlazením Brembo o průměru 355 mm pro použití na asfaltu (300 mm pro 

šotolinu), vzadu jednoduché dvoupístkové kotoučové brzdy o průměru 278 mm (pro asfalt i 

šotolinu). Hydraulické ovládání ruční brzdy. 

Karoserie: Třídveřová samonosná (délka 3695 mm, šířka 1805 mm, rozvor 2390 mm), 

rozchod kol vpředu 1596 mm, vzadu 1590 mm. Hmotnost 1000 kg. [3]  

     

Obr. 13 Suzuki Swift S1600 – interiér [10] 
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11.2 PŘEHLED VŠECH VOZŮ 

 

Tab. 2 Kompletní přehled všech speciálů kategorie Super 1600 [4] 

Vůz 
Max. výkon 

[kW(k)/ot./min.] 

Max. krouticí 
moment 

[Nm/ot./min.] 
První nasazení vozu 

Citroen C2 S1600 168 (227) / 8500 205 / 7000 Rallye Monte Carlo 2005 

Citroen Saxo S1600 157 (212) / 8500 195 / 6000 Rallye Monte Carlo 2001 

Fiat Palio S1600 153 (207) / 8100 190 / 6750 - 

Fiat Punto S1600 157 (212) / 8500 196 / 6600 Katalánská rallye 2001 

Fiat Punto Abarth S1600 165 (223) / 8250 196 / 6500 Rallye Monte Carlo 2004 

Ford Fiesta S1600 164 (221) / 8250  200 / 6750 Řecká rallye 2004 

Ford Puma S1600 160 (216) / 9000 190 / 6500 Katalánská rallye 2001 

Lada 112 S1600 146 (197) / 9000  172 / 5600 Německá rallye 2003 

MG ZR S1600 160 (216) / 8450 186 / 7800 Rallye Monte Carlo 2002 

Opel Corsa S1600 165 (223) / 8500 201 / 6250 Německá rallye 2001 

Peugeot 206 S1600 164 (221) / 8250 196 / 6500 Katalánská rallye 2001 

Renault Clio S1600 164 (221) / 8600 200 / 7000 Rallye Monte Carlo 2002 

Suzuki Ignis S1600 154 (208) / 8500 180 / 7250 Rallye Monte Carlo 2002 

Suzuki Ignis S1600 
(2004) 

163 (220) / 8750 186 / 7250 Rallye Monte Carlo 2004 

Suzuki Swift S1600 163 (220) / 8750 186 / 7250 Finská rallye 2005 

VW Polo S1600 150 (203) / 8750 - Rallye Velká Británie 2001 

VW Polo S1600 (2003) 160 (216) / 8750 180 / 6250 Německá rallye 2003 
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12 BUDOUCÍ VÝVOJ 
V automobilových soutěžích se v několika posledních letech hledají cesty, jak ušetřit 

finanční prostředky.  Tato vlna šetření se samozřejmě dotkla také vozů kategorie Super 1600, 

jejichž pořizovací cena v průběhu let stále rostla. Je to dáno neustálým vývojem, který 

samozřejmě stojí poměrně velké finance. Už v roce 2009 se projevily dopady světové 

hospodářské krize a startovní pole juniorského šampionátu značně prořídlo. 

Proto se Mezinárodní automobilová federace FIA rozhodla od roku 2011 šampionát 

JWRC nahradit šampionátem novým s názvem FIA WRC Academy. Ten je opět určen pro 

mladé jezdce, ovšem tentokrát je věkový limit stanoven na 24 let. Tito jezdci se zúčastní šesti 

soutěží mistrovství světa (Portugalsko, Itálie, Finsko, Německo, Francie a Velká Británie), 

systém bodování je mírně odlišný od systému použitého v mistrovství světa (body lze také 

získat za vítězství v jednotlivých rychlostních zkouškách). Vítěz tohoto šampionátu získá šek 

v hodnotě 500 000 eur, který ale musí použít na pokrytí startů v mistrovství světa v roce 2012. 

O FIA WRC Academy je mezi mladými jezdci velký zájem, takže volná místa byla velmi 

rychle zaplněna. Přispívají k tomu také poměrně nízké náklady na sezónu, které mají činit 

přibližně 135 000 eur. To je až o 50% méně než tomu bylo u šampionátu JWRC. 

Bude se závodit s jednotnými vozy Ford Fiesta R2, které připraví britská firma M-Sport. 

Tato firma bude také zajišťovat jejich servis. Jedná se vozy s pohonem předních kol, 

čtyřválcovým atmosférickým motorem o objemu 1,6 litru (výkon přibližně 125 kW) a 5 

stupňovou sekvenční převodovkou (včetně mechanického diferenciálu s omezenou svorností). 

Tyto vozy tedy speciály Super 1600 nahradí. Kvůli nižšímu stupni povolených úprav, které 

jsou dány pravidly, budou sice pomalejší, ale také o mnoho levnější (v mnoha ohledech si 

ovšem zachovávají podobnost s vozy Super 1600). [8] 

Pokud bych měl vyjádřit vlastní názor na budoucnost, musel bych jej rozdělit do dvou 

rovin. Chápu snahy Mezinárodní automobilové federace o zlevnění závodění jak pro mladé 

jezdce, tak jako celku. Jenže automobilové soutěže vždy byly prostředím, kde se testovaly 

technické novinky, které se poté zaváděly i do sériové výroby. Proto jsou pro mě další 

omezení v pravidlech krokem zpět. 

Obr. 14 Ford Fiesta R2 [19] 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se snažil uvést a detailně zpracovat jednotlivé konstrukční 

celky, ze kterých se skládají soutěžní speciály kategorie Super 1600, a také lehce nahlédnout 

do budoucnosti tohoto sportu. 

Speciály Super 1600 brázdí tratě rychlostních zkoušek již více jak 10 let a za tu dobu 

splnily snad všechna očekávání, která se do nich vkládala. Za jejich volanty se vystřídala řada 

mladých talentů, kteří sbírali zkušenosti na to, aby se později mohli usadit do sedaček vozů 

„královské“ kategorie WRC. Průprava to byla jistě kvalitní, speciály Super 1600 disponují 

poměrně výkonným motorem s jadrným zvukem, skvělým podvozkem a ostrými brzdami. 

Proto se jim někdy přezdívá výrazem „malá WRC“. 

Jejich cena ovšem v průběhu let velmi narůstala, a proto se Mezinárodní automobilová 

federace FIA rozhodla jejich vývoj ukončit a nahradit je jinou, levnější alternativou. Toto platí 

pro soutěže mistrovství světa, v národních šampionátech však speciály Super 1600 budou 

jezdit ještě po mnoho let. Myslím, že i v dnešní době mají stále co nabídnout a řada diváků, 

stojících netrpělivě u tratí rychlostních zkoušek, se na jejich rychlé a atraktivní průjezdy těší. 
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