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RYCHLÉ KOLO NA RINGU

J
e 23. února, 12:10. Nordschleife je 
po p!edchozí nehod" op"t otev!ena 
a oran#ové Mirage GTS jako první 
vyrá#í z box$. Po úvodu se, stejn" 
jako p!i vytrvalostních závodech, vrací 

krátk%m okruhem na startovní rovinku. Po den 
a p$l trvajícím testování p!ímo na míst" 
a bezpo&tu hodin v%voje se závodní jezdec Stef 
Campenhoudt pokusí zajet &as pod 7:30. 

To je hodn" ambiciózní cíl, zejména 
s p!ihlédnutím k tomu, #e hnací ústrojí Mirage 
GTS není upraveno. Jedná se o BMW M3 
GTS, u n"j# z$stal sériov% 4,4litrov% motor 
a dvouspojková sedmistup'ová p!evodovka. 
Je to tedy v$z s v%konem 450 k (331 kW) 
a hmotností pohybující se kolem 1600 kg. Jeho 

v%konová hmotnost &iní 4,83 kg/kW. A práv" 
tyto hodnoty jsou velmi d$le#ité. Pohled 
na tabulku &as$ dosa#en%ch na této verzi 
Nordschleife (v&etn" boxové uli&ky, tzv. Sport 
Auto verze) ukazuje, #e podobn" si po&ínalo 
nap!íklad Porsche Carrera GT nebo Pagani 
Zonda F – a to jsou auta pon"kud jiného ra#ení, 
s v%konn"j(ími motory a karbonem zaji(t"nou 
ni#(í hmotností. Auta typu Ferrari 458 Italia, 
Koenigsegg CCX nebo Porsche 911 GT2 hranici 
7:30 nepoko!ily. 

JIN! PODVOZEK, STEJN! MOTOR
V &em spo&ívá tedy kouzlo úprav Mirage 
GTS, které tohle auto oproti „standardnímu“ 
GTS na Nordschleife zrychlily o 20 sekund? 

Jednodu(e !e&eno v podvozku. Jeho 
konstruk&ní !e(ení a nalad"ní se zam"!ilo 
práv" na Nordschleife. )e& tady v(ak není 
o nov%ch pru#inách, tlumi&ích a stabilizátorech 
– zav"(ení je zcela nové a navrhl ho specialista 
na podvozky Tom Schirmer, kter% se postaral 
i o jeho finální nalad"ní. Geometrie podvozku 
je tedy zcela odli(ná od standardní verze, 
vym"n"na byla pru#ná l$#ka za unibalová, 
vyjmuty byly i silentbloky odd"lující pomocné 
rámy od karoserie a mnoho dal(ích zdánliv%ch 
drobností, které si Mirage Motorsport nechává 
pro sebe. 

Pro tlumení jsou pou#ity profesionální t!ícestné 
nastavitelné tlumi&e Nitron, naopak brzdy jsou 
vlastní konstrukce Mirage a zám"rn" nepou#ívají 

Mirage GTS v nájezdu 
na slavn% Karusell. 
Dole vlevo: Brzdy si 
Mirage Motorsport 
vyrábí podle vlastní 
specifikace.

BOJ O SETINY
7:28 – TO JE *AS, ZA KTER+ 

ZVLÁDLO MIRAGE GTS 
PROLET,T NORDSCHLEIFE 

OKRUHU NÜRBURGRING. CO JE 
TENTO P)ÍZRAK ZA*? MÁME 

ZÁKULISNÍ INFORMACE.
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karbonové kotou!e, ale z"staly u ocelov#ch. 
Z úprav je pot$eba vyjmenovat je%t& 
mechanicky samosvorn# závodní diferenciál 
Drexler s krat%ím stál#m p$evodem. V#!et 
zm&n zakon!uje v#fuk Akrapovi!, t$ídílná 
ho$!íková kola BBS s pr"m&rem 18 palc" 
(namísto standardních 19palcov#ch) a p$ední 
spoiler, kter# je originálním dílem ur!en#m 
BMW pro skupinu GT4. Mirage GTS má 
samoz$ejm& silni!ní homologaci, registra!ní 
zna!ky a je s ním zábava i na b&'n#ch silnicích. 
Mo'ná i proto auto po zajetí %pi!kového !asu 
absolvovalo cestu zpátky do (eské republiky 
po vlastní ose...

JEDEN CÍL SPLN!N, NA DAL"Í SE #EKÁ
Mirage GTS se závodním pilotem 
a na pneumatikách Michelin Pilot Sport 
Cup úkol s !asem 7:28 splnilo. Navázalo tak 
na absolutní rekord chorvatského okruhu 
Grobnik, kter# zajelo b&hem v#vojov#ch test". 
Cel# t#m Mirage Motorsport má p$ed sebou 
dal%í plány. Krom& zajetí referen!ních !as" 
na n&kolika dal%ích okruzích v!etn& Mostu, 
Brna nebo Hockenheimu se chystají na dal%í 
útok na slavnou Nordschleife. Cílem je p$iblí'ení 
se hranici 7:20. Podle odhad" je schopen kolem 
3 sekund nahnat $idi! a dal%ích 5 sekund se 
dosáhne dal%ím, je%t& pe!liv&j%ím lad&ním 
zadní nápravy, kde podle odhad" „le'í“ dal%í 
potenciál.

Dosa'ené !asy budí skute!n# respekt, 
a to zejména s p$ihlédnutím k pou'ití 
standardního motoru a tak$ka 'ádné snaze 
o sní'ení hmotnosti. Jak $íká Ji$í Procházka 
z Mirage Motorsport: „Na%ím cílem je 
zvy%ovat schopnosti standardních BMW 
na r"zn#ch typech okruh". Zam&$ujeme se 
na funk!ní úpravy. Ani tak nám u na%ich voz" 
nejde o nejvy%%í rychlost nebo zrychlení z 0 
na 100 km/h, pro nás je podstatná p$ilnavost 
v zatá!kách, obratnost a p$edev%ím dosa'en# 
!as na jedno kolo.“

Toto mladá firma postavená na základ& 
tém&$ desetilet#ch zku%eností ze sv&ta 
okruhov#ch závod" má p$ipraveno n&kolik 

Vpravo naho$e: Interiér 
je tak$ka standardní. 
P$ibyla jen !asomíra 
Racelogic a ukazatele 
teploty diferenciálu.
Dole: Mirage GTS 
v akci na Nordschleife.

mo'ností úprav podvozku i motor" pro BMW 
M3. Krom& pom&rn& speciálního vozu Mirage 
GTS má v nabídce také provedení Mirage GTR 
vycházející ze standardního BMW M3, kter# 
má krom& speciálního podvozku i v#konn&j%í 
verzi motoru s objemem 4,8 litru a v#konem 
530 k. Nevím jak vy, ale já mám pocit, 'e o této 
ambiciózní parti!ce je%t& usly%íme nejen u nás, 
ale hlavn& v zahrani!í.

 Petr Hanke

DLOUHÁ 886, KLADNO KRO!EHLAVY

%251)2552$'6

 ÚPRAVY A ÚDR"BA SPORTOVNÍCH VOZ#
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