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Okruhy – Duck Racing

Na zářijové Podzimní ceně Brna 
se Petr Kačírek s okruhovou 
sezonou rozloučil nejlepší 
letošním výsledkem. V obou 
sprintech vozů GT3 stál na 
stupních vítězů. V sobotu 
skončil druhý a v neděli třetí. 
V Eset Cupu a v mistrovství 
České republiky obsadil 
v kategorii GT3 celkově páté 
místo.

Test s Tomášem Engem
Před brněnským víkendem byla letošním Pet-
rovým maximem tři čtvrtá místa, a tak si chtěl 
na své oblíbené trati na závěr své už 31. zá-
vodní sezony spravit konečně chuť. Loni se 
mu to podařilo, když v nedělním sprintu dojel 
druhý. Letos to chtěl zopakovat, a tak se před 
závodem domluvil na absolvování testu s To-
mášem Engem. Ten si postarší Audi R8 GT3 
nejprve projel, aby si udělal představu, s ja-
kým autem Petr závodí. „Bez nějaké zvláštní 
přípravy zajel Tomáš čas 2:02, kterým znovu 

potvrdil, jak skvělý je pilot, ale současně způ-
sobil na okruhu menší poprask. Všichni si my-
sleli, že jsem neskutečně zrychlil já. Pak se 
to vysvětlilo a my s Tomášem se už mohli sou-
středit na to, jak bych mohl opravdu zrychlit. 
Trochu mě překvapil, že začal tím, jak bych 
měl za jízdy odpočívat a správně dýchat, pro-
tože i to udržuje jezdce v potřebném tempu 
a pohodě, nebo jak správně zacházet s vo-
lantem. Pak jsme vzali data a porovnali jeho 
jízdu s mojí, aby mi ukázal, kde a jak vlastně 
ztrácím. V některých pasážích okruhu byl To-

máš samozřejmě z mého pohledu nedostižný, 
ale na druhou stranu mi vysvětlil, ve kterých 
zatáčkách bych měl rychleji přidat plyn na vý-
jezdu, lépe postavit auto a další a další věci. 
Byla to výborná příprava na závody, a hlavně 
já se ten den zrychlil a stáhl ztrátu na Tomáše 
o dvě sekundy“, zavzpomínal na spolupráci 
s bývalým pilotem F1 Petr Kačírek.

Důležitá byla už kvalifikace
Více než třicet vozů se představilo ve sprin-
tu ESET Cupu při brněnské Podzimní ceně. 
Společně s auty GT startovaly i prototypy 
včetně speciálů LMP. Pestré složení tak na-
bídlo hezké souboje ve všech třídách. Petr 
Kačírek potvrdil už v kvalifikaci, že příprava 

tu nepočítal, ale snažil jsem se jet bez chyb 
a držet si pozici. Soupeři za mnou už to měli 
přece jen složitější, přišly i chyby, a tak jsem 
druhé místo udržel až do cíle. V nedělním 
sprintu se opět prosadil Libor Milota. Já jsem 
druhé místo už neudržel, protože tentokrát 
byl Piotr Wira s Mercedesem rychlejší. I tak 
jsem ale měl ze stupňů vítězů velkou radost. 

V Brně jsme s týmem prožili perfektní víkend, 
který byl příjemnou tečkou za letošní okru-
hovou sezonou. Všem členům Duck Racingu 
stejně jako našim partnerům a také Tomáši 
Engemu za to chci poděkovat“, dodal Petr 
Kačírek.

Text: Karel Malina
Foto: Duck Racing

Brněnské
stupně vítězů

s Tomášem Engem mu hodně pomohla. Proti 
loňsku zrychlil o sekundu a připsal si druhý 
nejlepší čas v GT3 za Liborem Milotou, který 
s Mercedesem AMG útočil na titul. „Kvalifika-
ce se mi vydařila, a tak jsem startoval v první 
polovině jezdeckého pole, což byla výhoda. 
S naší audinou, která je daleko nejstarším 
vozem v GT3 jsem s útokem na Libora Milo-
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