
SPRIEVODCA KOLEKCIOUSPRIEVODCA KOLEKCIOU

Objevte slavné závodní vozy t
ěch nejlepších jezdců

Objevte slavné závodní vozy t
ěch nejlepších jezdců

ZÁVODNÍ AUTOMOBILYZÁVODNÍ AUTOMOBILYRALLYERALLYE



ŠOTOLINA, ASFALT, SNEHŠOTOLINA, ASFALT, SNEHZÁVODNÍ AUTOMOBILYZÁVODNÍ AUTOMOBILYRALLYERALLYE
Objevte slavné závodní vo

zy těch nejlepších jezdců
Objevte slavné závodní vo

zy těch nejlepších jezdců



en málo ľudí by sa odvážilo vystreliť do zákruty stokilo- 

metrovou rýchlosťou a pretekať sa na najnebezpečnejších  

cestách a okruhoch len preto, aby nad súperom získali pár  

sekúnd náskoku. Nechajte sa vtiahnuť do sveta rallye!  

Táto kolekcia vám ponúka zmenšené modely najvýraznejších  

a najlegendárnejších pretekárskych vozidiel posledných rokov  

i celej histórie tohto športu.

Nechajte sa uniesť silnými emóciami sveta rallye s touto jedinečnou 

kolekciou. Každé číslo vám postupne odkryje fascinujúci svet  

prvotriednych jazdcov, ako sú Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, 

Jan Kopecký, Kris Meeke, Tommi Mäkinen, Peter Solberg,  

Ari Vatanen, a ich výnimočných pretekárskych áut.

LL

Ford Fiesta WRC
S. Ogier – J. Ingrassia
Rallye Monte Carlo 2018 

Predstavujeme prvú kolekciu 
modelov najnovších pretekárskych 
vozidiel Majstrovstva sveta v rallye 
v mierke 1 : 43.

JEDINEČNÁ  JEDINEČNÁ  
PRÍLEŽITOSŤ!PRÍLEŽITOSŤ!

ŠOTOLINA, ASFALT, SNEHŠOTOLINA, ASFALT, SNEH



Každý model realisticky stvárňuje 
všetky diely vozidla.

Verná reprodukcia vizuálnej stránky 
vrátane „bojových farieb“ a tímového 
dizajnu.
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yužite jedinečnú príležitosť a zbierajte modely tých  

najemblematickejších a najlegendárnejších áut rallye  

za posledné roky i celú históriu tejto športovej disciplíny.  

Parádne modely v mierke 1 : 43 sú vyrobené z kovu  

a vstrekovaného plastu. Pútajú pozornosť nielen zberateľov, 

ale i nadšencov motorizmu.VV
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VYSOKOKVALITNÉ MODELY PR
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DOSIAĽ NIKDY NEVYDANÁ KOLEKCIA!

MODELY Z KOVU A VSTREKOVANÉHO PLASTU!

VYSOKÁ KVALITA

K
o

p
ír

ov
an

ie
 a

 v
yu

ží
va

ni
e 

ce
lk

u 
al

eb
o

 a
ke

jk
o

ľv
ek

 č
as

ti
 k

o
m

p
le

tu
 je

 b
ez

 s
úh

la
su

 v
yd

av
at

eľ
a 

za
ká

za
né

. V
še

tk
y 

p
rá

va
 v

yh
ra

d
en

é!
 V

yd
av

at
eľ

 u
p

o
zo

rň
uj

e 
p

re
d

aj
co

v,
 

že
 p

re
d

aj
 n

ov
ýc

h 
i a

rc
hí

vn
yc

h 
ex

em
p

lá
ro

v 
za

 in
ú 

m
al

o
o

b
ch

o
d

nú
 c

en
u,

 n
ež

 a
kú

 s
ta

no
vi

l v
yd

av
at

eľ
, j

e 
za

ká
za

né
 a

 b
ud

e 
p

rá
vn

e 
st

íh
an

é.
  V

yd
av

at
eľ

 s
i v

yh
ra

d
zu

je
 

p
rá

vo
 n

a 
zm

en
y 

ci
en

, o
b

sa
hu

, p
o

ra
d

ia
 a

 p
o

čt
u 

p
rv

ko
v 

ko
le

kc
ie

. U
p

o
zo

rn
en

ie
!  

V
ýr

o
b

o
k 

ni
e 

je
 u

rč
en

ý 
p

re
 d

et
i m

la
d

ši
e 

ak
o

 1
4

 r
o

ko
v.

 P
lá

no
va

ný
 r

o
zs

ah
 k

o
le

kc
ie

 je
 7

0
 č

ís
ie

l. 
V

yr
o

b
en

é 
v 

Č
ín

e.
 

Mimoriadne kvalitné materiály!Každý detail je dôkladne a verne 
reprodukovaný v presnej mierke!



ŠKODA FABIA SUPER 2000 
J. Kopecký – P. Dresler
Barum Czech Rallye Zlín 2013

LANCIA DELTA HF INTEGRALE
D. Auriol – B. Occelli
Rallye Monte Carlo 1992

FORD FIESTA WRC
S. Ogier – J. Ingrassia
Rallye Monte Carlo 2018
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HYUNDAI i20 COUPÉ WRC
T. Neuville – N. Gilsoul
Tour de Corse 2019

CITROËN DS3 WRC
S. Loeb – D. Elena
Argentínska rallye 2013

TOYOTA YARIS WRC
O. Tänak – M. Järveoja
Čilská rallye 2019

NAJLEPŠIE PRETEKÁRSKE AUT
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NAJLEPŠIE PRETEKÁRSKE AUT
Á RALLYE!
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PRETEKÁRSKE AUTO
Detailný opis konkrétneho automobilu, jeho technických parametrov a najlepších dosiahnutých výsledkov 

vo významných pretekoch; informácie o nehodách i slávnych okamžikoch každého stroja.

SLÁVNI JAZDCI
Pamätné víťazstvá, horké porážky 

i anekdoty zo života približujúce ich 

osobnosť –skrátka všetko, čo ste kedy chceli 

o týchto legendách vedieť.  

PRETEKY
Pútavá výprava na preteky 

Majstrovstva sveta 

v rallye sprevádzaná dych 

vyrážajúcimi fotografiami 

či príbehmi víťazov a ich 

automobilov.

    

CHILSKÁ RALLYE 2019CHILSKÁ RALLYE 2019
V roce 2019 Ott Tänak vyhrál první ročník Chilské rallye, která byla 

do kalendáře mistrovství světa zařazena zcela nově. Estonec se ujal vedení 

hned ve druhé rychlostní zkoušce a zůstal tam až do konce závodu.

POŘADÍ VÍTĚZŮPOŘADÍ VÍTĚZŮ
UMÍSTĚNÍ      JEZDEC – SPOLUJEZDEC     VŮZ ČAS   

ZÁVODY

8

o první rychlostní zkoušce sice čelo tabul-

ky sdíleli stejným dosaženým časem jeho 

dva týmoví kolegové, Kris Meeke a Jari-Matti 

Latvala. Jenže ve druhé zkoušce s názvem 

El Puma již Ott Tänak závodu jasně vévodil, 

a o pozici nejrychlejšího jezdce se s nikým dělit ne-

musel. Ve druhém průjezdu tímto 30 km dlouhým 

úsekem svým hlavním soupeřům nadělil dokonce 

10 se kund, a v dalších rychlostkách svou pozici lídra 

nadále jen posiloval. Už na konci první etapy měl 

před Citroënem Sébastiena Ogiera náskok 22 sekund 

a před Latvalou dokonce 28 sekund.

Ve druhé etapě se oba Sébastienové, Ogier i Loeb, 

snažili na Tänakovu vedoucí pozici všelijak útočit, 

jenže estonský jezdec byl tak soustředěný, že neu-

dělal sebemenší chybu. V poslední zkoušce druhého 

dne se jeho náskok sice trochu snížil, za což mohla 

opatrnější jízda v dešti a mlze, ale ani tak nebylo jeho 

vedoucí postavení nijak ohroženo. I po druhém dni 

si udržel náskok něco přes půl minuty, takže neod-

bytným Francouzům nezbývalo nic jiného než dou-

fat, že se jim podaří udržet alespoň druhé dvě příčky. 

V poslední rychlostní zkoušce ze sebe Tänak dostal 

absolutní maximum, a  tak si kromě poháru pro ví-

těze mohl připsat ještě i bonusové body za nejlepší 

čas v tzv. power stage. Závod v Chile se tedy odehrál 

zcela pod jeho taktovkou. l 

P 1 Ott Tänak – Martin Järveoja Toyota Yaris WRC 3:15:53,8

2 Sébastien Ogier – Julien Ingrassia Citroën C3 WRC  + 23,1

3 Sébastien Loeb – Daniel Elena Hyundai i20 WRC + 30,2

Můžete nám také poslat dopis na adresu:

Comdata Czech a. s.

P. O. BOX 17

190 03 Praha 93

OBJEDNEJTE SI KOLEKCI 

A BUDETE MÍT BEZ STAROSTI KAŽDÉ ČÍSLO  

VE VAŠÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNCE!

ZÁVODNÍ AUTOMOBILY
ZÁVODNÍ AUTOMOBILYRALLYE
RALLYE

ÚŽASNÉ VÝHODY JEN PRO OBJEDNAVATELE!

Jaké jsou?

 • Při objednání jsou čísla levnější než ve stánku.

 • Skvělé dárky pro objednavatele.

 • Nic neplatíte předem.

 • Zaplatíte až po obdržení a prohlédnutí zásilky.

 • Objednávku je možné kdykoli zrušit.

 • Poštovné zdarma!

Máte-li jakékoli dotazy týkající se kolekce  

RALLYE ZÁVODNÍ AUTOMOBILY,  

jsme vám kdykoli k dispozici. Můžete nám zavolat nebo napsat.

Kontakt na zákaznické centrum:

e-mail: zakaznicke.centrum@deagostini.cz 

www: www.deagostini.cz

ZÁVODNÍ AUTOMOBILY
ZÁVODNÍ AUTOMOBILYRALLYE
RALLYE

246 017 120 

tt Tänak se narodil v Estonsku 

v roce 1987. Svoji jezdeckou ka-

riéru začal budovat už roce 2001, 

kdy usedl za volant Volkswagenu 

Golf, v němž se proháněl po lo-

kálních rychlostních zkouškách 

až do roku 2007. Závodit začal 

ještě předtím, než vůbec získal ři-

dičské oprávnění. Do vyšší kate-

gorie pak postoupil v roce 2008, 

a  úspěchy na sebe nenechaly 

dlouho čekat – hned v  prvním 

roce si v Subaru Impre za dojel 

pro národní titul ve skupině N. 

V  tomto voze se také objevil 

ve svých prvních rallye  v  rám-

ci seriálu mistrovství světa. 

V roce 2010 tam ve skupině N 

skončil čtvrtý, v roce 2011 závodil 

s vozem Ford Fiesta v kategorii 

Super 2000 a  ve  druhé půlce 

roku debutoval v týmu Stobart, 

kde s vozem Fiesta WRC dosáhl 

vynikajícího šestého místa v Ral-

lye Velké Británie.

Svého kýženého cíle však 

Tänak dosáhl až v roce 2012, 

kdy se z něj stal jezdec tovární-

ho týmu. Konečně totiž dostal 

k  dispozici vůz, v  němž mohl 

předvést svůj talent. Se svo-

jí Fiestou WRC však nenaplnil 

očekávání, když se na stupně 

vítězů dostal jen jednou, a  to 

po skvěle odjetém závodu v Itá-

lii. Takže v  roce 2013 mu pak 

nezbývalo než si dát v nejvyšší 

kategorii nucenou pauzu a če-

kat, jestli do něj Ford opět vloží 

svou důvěru. To se v následujícím 

ročníku opravdu stalo. V sezonách 

2014, 2015 a 2016 si pak postupně 

začal upevňovat svoji závodnickou 

pozici. Celou tuto dobu jej prová-

zela Fiesta WRC, kterou pro něj 

připravoval M-Sport, i když Tänak 

v tomto voze jezdil pod hlavičkou 

soukromých týmů. Ovšem poté, 

co v roce 2016 vybojoval dvě dru-

há místa v Polsku a ve Walesu, se 

automobilka Ford rozhodla, že jej 

v další sezoně za M-Sport znovu 

nasadí jako druhého továrního 

jezdce. Právě v roce 2017 vstoupila 

v platnost nová pravidla pro vozy 

WRC, a tentýž rok se v týmu také 

objevil Ogier. 
Nasazení estonského pilota 

do oficiálního týmu Fordu se evi-

dentně vyplatilo. Jezdil totiž tak 

rychle, že se na stupních vítězů 

objevoval se  železnou pravidel-

ností. Pódiového umístění dosáhl 

v  sedmi případech, a  v  Sardinii 

a Německu se ocitl dokonce na 

stupínku nejvyšším. V této sezoně 

skončil celkově třetí a výraznou 

V sezoně 2019 
byla Chilská 

rallye zcela novým 
podnikem a Tänak 

svým vítězstvím 

jasně potvrdil, že nad 
ostatními vyčnívá.

O
Velkým zjevením byl Ott Tänak v sezoně 2018, takže v následujícím 

ročníku se s ním již počítalo jako s jedním z velkých favoritů. 

Na mistrovství světa 2019 pak z piedestalu po dlouhých letech sesadil 

Sébastiena Ogiera a získal tak pro Estonsko v rallye první titul v historii.

měrou tak přispěl k  tomu, že 

M-Sport vyhrál mistrovský titul 

týmů. V  roce 2018 pak Tänak 

přestoupil do Toyoty a měl být 

její hlavní zbraní. S modelem Ya-

ris dosáhl čtyř vítězství a celkově 

v mistrovství světa skončil opět 

třetí, čímž této značce pomohl 

získat titul konstruktérů. Proto se 

s ním pro sezonu 2019 počítalo 

jako s jedním z hlavních favoritů 

na mistrovský titul.

V tomto vydařeném ročníku si 

pro vítězství dojel celkem šest-

krát. Jako mistr světa dostal ná-

sledně nabídku od tovární stáje 

Hyundai, na kterou kývnul. S vo-

zem Hyundai pak odjezdil celou 

sezonu 2020, jež ovšem byla 

kvůli pandemii covidu-19 hodně 

7
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Tänak je velmi rychlým, ale také 

všestranným pilotem. Jasným důkazem 

tohoto tvrzení jsou jeho vítězství 

na všech površích. Vítězem se stal na 

šotolině, ať už v Chile, na Rallye tisíce 

jezer či Britské rallye ve Walesu (viz 

foto), a jako první skončil i na sněhu 

ve Švédsku či na asfaltu v Německu.

OTT  OTT  
TÄNAKTÄNAK

SLAVNÍ JEZDCI

netypická. Zvítězit se mu podařilo 

pouze na domácí půdě v Eston-

sku – tamní rallye se v seriálu mis-

trovství světa tento rok objevila 

poprvé.

ŽEBŘÍČEK SEZONY 2019ŽEBŘÍČEK SEZONY 2019

RALLYE          UMÍSTĚNÍ  VÍTĚZ

Monte Carlo 3 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Švédsko 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Mexiko 2 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Korsika 6 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Argentina 8 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Chile 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Portugalsko 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Sardinie 5 Dani Sordo (Hyundai i20 WRC)

Finsko 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Německo 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Turecko 16 Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)

Wales 1 Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

Katalánsko 2 Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

Austrálie Zrušeno —

TOYOTA YARIS WRC – OTT TÄNAK

V roce 2019 Ott Tänak získal po skvěle odje-

té sezoně světový titul jezdců. V tomto roční-

ku z prvních příček sesadil Sébastiena Loeba 

i Sébastiena Ogiera, kteří získali předešlých 

patnáct titulů, a tak ve WRC konečně skon-

coval s francouzskou nadvládou. Vynikajícího 

úspěchu Tänak dosáhl právě v Toyotě Yaris, 

jež v  této sezoně neměla prakticky žádnou 

konkurenci. Tänak zvítězil ve Švédsku, Chile, 

Portugalsku, Finsku, Německu i Walesu, a jed-

noznačně tak v mistrovství světa všem uká-

zal, že v nejvyšší kategorii se s ním nemůže 

nikdo měřit, a to bez ohledu na povrch trati. 

Estonský závodník pak skončil jako druhý 

v Mexické a Katalánské rallye, a  jako třetí 

v Monte Carlu. Dohromady tak v této sezoně 

nasbíral neuvěřitelných 263 bodů, zatímco 

Thierry Neuville 227 a Ogier pouhých 217.
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KVŮLI SVOJÍ VÝŠCE SE MUSÍ TOYOTA YARIS VÍCE ZABÝVAT 

AERODYNAMIKOU. ŠIKOVNÉ ŘEŠENÍ VOZU ZAUJME NA PRVNÍ 

POHLED, ZEJMÉNA PAK JEHO MAJESTÁTNÍ ZADNÍ SPOILER.

Tým Tommiho Mäkinena byl sice malý, ale zato 

velmi výkonný. Tento bývalý finský závodník si 

plně uvědomoval, že na svém projektu nesmí 

nijak šetřit, pokud si přeje WRC opanovat hned 

v roce 2017. Rozhodl se tedy netroškařit a na-

jmout si ostříleného konstruktéra Toma Fowlera 

z M-Sportu, jenž byl hlavním vývojářem Fordu 

Fiesta WRC. Závodníci však už měli být ryze 

finské provenience. Týmu měl jako jezdec vévo-

dit Jari-Matti Latvala, kterému měli sekundovat 

Juho Hänninen a Esapekka Lappi. Ovšem 

v zahajovací sezoně se Latvalovi příliš ne-

dařilo, a tak na následující sezonu Mäkinen 

uzavřel kontrakt ještě s Estoncem Ottem 

Tänakem. To byla trefa do černého, jelikož 

Tänakovi se v roce 2018 pro Toyotu poda-

řilo získat titul konstruktérů a v následující 

sezoně 2019 z výsluní sesadit Sébastiena 

Ogiera, jenž si brousil zuby už na svůj sed-

mý titul v řadě. 

TOYOTA YARIS  TOYOTA YARIS  
2019 WRC2019 WRC

DOKONALÁ AERODYNAMIKA

Mezi sezonami 2017 a 2018 došlo u tohoto vozu k několika zásadním proměnám v aerodynamických 

prvcích: u předního spoileru se přešlo z jednoduchých bočních křidélek na dvojitá, zjednodušil se 

design zpětných zrcátek, nad blatníkem předního kola přibyl deflektor a výraznou změnou prošel  

i mohutný zadní spoiler. Pro sezonu 2019 se pak žádné další významné změny už nekonaly.

Jelikož má běžná Toyota Yaris poháněná jen přední kola, nebylo v její karoserii při stavbě 

speciálu WRC mnoho prostoru pro zcela nové zadní zavěšení. Konstruktéři to rozlouskli velmi 

kompaktním řešením McPherson.

KONVENČNÍ ZAVĚŠENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor: přeplňovaný řadový čtyřválec

Objem: 1600 cm3  

Max. výkon: 380 koní při 6000 ot./min

Max. točivý moment: 452 Nm při 3250 ot./min

Hnací ústrojí: pohon 4 × 4, šestistupňová  

sekvenční převodovka 

Zavěšení kol: McPherson vpředu i vzadu

Řízení: hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem

Brzdy: chlazené kotoučové ocelové brzdy

Kola: disky 8 × 18 palců (asfalt), nebo 7 × 15 palců 

(šotolina)

Pohotovostní hmotnost: 1190 kg

Délka × šířka: 4085 × 1875 mm

Rozvor: 2511 mm 

ZDVOJENÁ PŘEDNÍ 
KŘIDÉLKA, jedna z posledních 

aerodynamických novinek.

 
ZADNÍ SPOILER je zdvojený  

a vůz obepíná po celé jeho šíři.

ODVOD TEPLÉHO 
VZDUCHU z prostoru  

motoru.

VSTUP VZDUCHU do kabiny je široký  

a nízký, aby vozu nepřidával na výšce.

PŘÍVOD VZDUCHU  
za účelem chlazení 

předních brzd.

VENKOVNÍ ZRCÁTKO  

je řešené jednodušeji než  

v předešlé sezoně.

ROZŠÍŘENÉ BLATNÍKY 

s aerodynamickými prvky.

MALÝ DEFLEKTOR NAD 
PŘEDNÍM KOLEM má za úkol 

zlepšit odvod vzduchu z podběhu. 

oyota svůj velký návrat do mist-

rovství světa naplánovala na rok 

2017. Bylo rozhodnuto, že vozy 

této značky bude v MS rallye re-

prezentovat Gazoo Racing WRT, 

což je finská stáj, kterou založil 

bývalý světový šampion Tommi 

Mäkinen. A pro tyto potřeby tým 

vsadil na Toyotu Yaris WRC osaze-

nou přeplňovaným čtyřválcem 1,6 l 

s výkonem přes 380 koní, za jehož 

vznikem stála Toyota Motorsport 

v Německu. Vůz byl již koncipován 

podle nových pravidel, která tuto 

sezonu právě vstoupila v platnost.

Motor byl vybaven šestistupňovou 

sekvenční převodovkou, kterou pro 

tento model zajistila vývojářská fir-

ma Xtrac. Konstruktéři si zde dali 

velmi záležet na aerodynamice vozu, 

poněvadž Toyota Yaris je vyšší a lo-

gicky tedy méně aerodynamická než 

její konkurenti. Tento závodní speci-

ál se vyznačuje výrazným předním 

nárazníkem s jednoduchými křidélky 

před předními koly, velmi rozšířený-

mi blatníky kol, a hlavně masivním 

zadním spoilerem. Pro ročníky 2018 

a 2019 byla pak křidélka na rozích 

předního nárazníku zdvojena. 

Po návratu do seriálu WRC 

bylo jedním z hlavních  
cílů Toyoty ovládnout 

soutěž konstruktérů,  
což se s Toyotou Yaris  

v roce 2018 opravdu 
podařilo. V sezoně 2019 

si pak Estonec Ott Tänak 

v tomto voze dojel pro  

titul jezdců. 

TT
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