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Výkon
700 koní

Nürburgring Nordschleife 
rekord 6 min a 47 sec



SNOW DRIVING
E X P E R I E N C E  2 0 1 8

A K C E  P L N Ě  O B S A Z E N A

PARTNER AKCE

bytování v luxusním 4 hvězdičkovém 
hotelu Grizzly Resort. Hotel je nově 
postaven před čtyřmi lety. Konfe-
renční sál pro nás bude připraven 
hned první den odpoledne. Parkování  
v podzemní garáži hotelu, exkluzivně 
pro všechna naše auta. Hotel se na-
chází přímo na svahu hory Aineck, takže je to ide-

ální místo pro Vaše prodloužené uby-
tování na lyžování. Společné snídaně  
a večeře po celou dobu pobytu.

Výcvikové dráhy, nadmořská 
výška 1100-1200 m:

1 DEN
Dráha Thomatal

2 DEN
Nově postavené dráha v Muhr

1

2

14. – 16. 1. 2018       NE-ÚT

Čeští instruktoři: jeden přes rally  
a jeden přes závodní okruhy.

16. – 18. 1. 2018       ÚT-ČT

Touto kombinací zaručujeme, 
že odjedete z této akce nadšení 
a plní dojmů.

Hned druhý den v Thomatalu, zajedeme i na krátký 
výlet do jedné rozhledny. Po 8mi kilometrové 
zasněžené cestě vyjedeme až na vrchol do výšky 1850 
metrů a tam si uděláme společnou fotku.

To budou další velmi 
cenné zkušenosti 
z celého kurzu.
 
Druhý den večer po ježdění v Thomatalu, budeme 
pouštět videa, která jsme natočili během dne.

Třetí den na závodní dráze Muhr proběhne spousty 
soutěží, takže na Vás čekají poháry a medaile. Každý 
dostane z této akce diplom na památku s fotkou sebe 
u svého auta.
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VIP

ČASOMÍRA
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LINE

SERVIS
V BOXU 1

INSTRUKTOŘI
NA AKCI

SALÓNEK
S VÝHLEDEM

E xkluzivní pronájem  
pro členy KSA za účelem 
volných klubových jízd

Příjezd v neděli odpoledne do hotelu Crlik a registrace.
V pondělí 9:00 - 18:00 volné klubové jízdy (Open Pit Lane). 
Servisní zázemí bude k dispozici v boxu číslo 1.
Polední pauza na oběd 13:00 - 14:00.

Po celý den budeme mít  
k dispozici VIP salónek  
s cateringem a s výhledem 
na cílovou rovinku.

Instruktoři na místě spolujezdce:

~5,4 km
Délka okruhu

14
Počet zatáček

1:39,093
Oficiální rekord

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec

Aleš Jirásek
současný okruhový závodník

1

2



Exkluzivní pronájem pro 
členy KSA za účelem 
volných klubových jízd.

Ve čtvrtek 9:00 - 18:00 volné klubové  
jízdy (open pit lane). 
Servisní zázemí v boxu číslo 1.

Polední pauza na oběd 13:00-14:00.

Po celý den budeme mít  
k dispozici VIP salónek  
s cateringem a s výhledem 
na cílovou rovinku.

AUTODROM

~4,2 km
Délka okruhu

21
Počet zatáček

1:25,610
Oficiální rekord









VIP

ČASOMÍRA

OPEN PIT
LINE

SERVIS
V BOXU 1

INSTRUKTOŘI
NA AKCI

SALÓNEK
S VÝHLEDEM10. KVĚTNA 2018 (ČT)

Instruktoři na místě spolujezdce:

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec

Aleš Jirásek
současný okruhový závodník

1

2



2 denní 
driftování
v gross dölln

18. - 20. 5. 2018 pá-ne

DVOUDENNÍ KURZ DRIFTOVÁNÍ NA VODĚ

T
akových výcvikových 
středisek existuje po 
celé Evropě mnoho. 
Největší a zároveň 
nejbezpečnější je 

ale v Německém Gross Dölln, 
80km severně od Berlína 
 
V pátek odpoledne, příjezd 
a ubytování v krásném 
4 hvězdičkovém hotelu 

Doellnsee. Registrace, check in 
a společná večeře.

 
Následující ráno se přesuneme 

na nedalekou výcvikovou 
plochu do konferenčního sálu, 

kde probereme teorii a vše 
potřebné okolo driftování.

 
Praktická část je po celý 

víkend od rána až do 16:00.

Druhý den večer v hotelu, 
budeme pouštět Vaše videa, 

která jsme natočili během dne.
 

Třetí den na závodní dráze 
proběhne spousta soutěží, 
takže na Vás čekají poháry  
a medaile. Každý dostane  

z této akce diplom na 
památku, kde bude 

vyfocený u svého auta.

Instruktor, který kurz povede:

Ing. František Blahout
bývalý rally jezdec



bytování v luxusním hotelu Dorint  
a všechny naše pokoje s výhledem 
na cílovou rovinku Grand Prix. 

První odpoledne konferenční sál, 
kde probereme vše, co nás 
následující den čeká.
 

Následně společná 
gurmánská 
večeře.
 
Druhý den máme exkluzivní pronájem 
dráhy za účelem klubových jízd.
 
Jízdy po celý den od 08 - 17:00 
bez přestávky, 

Open Pit Lane
Instruktor, který si vezme Vaše auto  
a Vy si sednete na místo spolujezdce,  
pan Walter Röhrl.

29. - 30. KVĚTNA 
2018 (ÚT-ST)

INSTRUKTOR 
WALTER 
RÖHRL


OPEN PIT

LINE

Instruktoři na akci:

Upozornění! Akce je pouze 
pro auta se silniční homologací, 
z důvodu bezpečnosti.

Walter Röhrl
na místě řidiče

Ing. František Blahout
na místě spolujezdce

1

2
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DENNÍ
VÝLET

DO 
ALP

31.5. – 3.6.

2018

ČT - NE

T ento tradiční a každoroční 
výlet, bude letos připravený 
úplně v jiném duchu než  
v předchozích letech.

Na 4 dny do Alp jezdíme už 12 let a lonští 
účastníci se shodli v tom, že náš hotel 
v Brunicu (I) je ten nejlepší za celou dobu.
 
Z tohoto důvodu Alpy 2018 budou jiné  
v tom, že po celou dobu zůstaneme 
v tomto hotelu a každý den budeme 
jezdit jinou trasu.
 

To znamená větší 
pohodlí pro účastníky, 
jelikož se nebudete 
muset stěhovat 
každý den.
V okolí Brunica existuje tolik nádherných 

tras, že je nestihneme ani všechny projet. 

Atmosféra v tomto 
hotelu je nepopsatelná 
a o gurmánských zážitcích 
ani nemluvě.

4 dny plné 
motoristické 

nirvány!
ÚPLNĚ 
 JINAK 
NEŽ 
 DOPOSUD!



Itálie2018

ÚPLNĚ 
JINAK NEŽ 
DOPOSUD!

11.  – 14. 9. 2018
ÚT - PÁ

T ento tradiční a každoroční 
výlet, bude letos připravený 
úplně v jiném duchu než  

v předchozích letech.

Na 4 dny do Itálie jezdíme už 8 let a lonští 
účastníci se shodli v tom, že by to chtělo už 
nějakou změnu.

Z tohoto důvodu Itálie 2018 bude jiná v tom, že 
poprvé navštívíme největšího leadra na brzdové 
systémy, Brembo S.p.A.. Náš první den, bude tedy 
směrovat do města Bergamo v Itálii.

Druhý den se teprve přesuneme do Maranella, 
avšak do nově postaveného hotelu v roce 2018.

Na večeři pojedeme do nejvyhlášenější restaurace 
Modeny, do restaurace Luciana Pavarottiho anebo 
do nejvyhlášenější restaurace Maranella, La 
Gazzella. 

Třetí den navštívíme fabriku Ferrari v Maranellu 
a na společný oběd zajedeme do vyhlášené 
restaurace Montana.

Následně se přesuneme do krásného 5ti 
hvězdičkového hotelu Grand hotel Leonardo Da 
Vinci, který je přímo na pláži v Cesenaticu.

Atmosféra v tomto 
hotelu je nepopsatelná 
a o gurmánských 
zážitcích ani nemluvě.
 
4 dny plné motoristické nirvány a hlavně pohody 
a odreagování se od práce s přáteli!



PODRUHÉ
A NAPOSLED!

T O U R  2 0 1 8

www.klubsportovnichaut.cz

Proč podruhé a naposled?

Největší současná ikona Porsche, Walter 
Röhrl bude aktivní v roce 2018 naposled. Poté 
už odchází do zaslouženého důchodu ve věku 
72 let. Navíc v letošním roce Porsche slaví 70. 
výročí, takže to načasování je ideální.

Další velká současná ikona všech ostrých 
modelů Porsche, Dipl. Ing. Andreas 
Preuninger, nám přislíbil účast na naší akci v 
letošním roce taky naposled, vzhledem k jeho 
neuvěřitelné vytíženosti.

Tak jako v roce 2017 
bude program našeho 3 
denního výletu podobný 
až na pár rozdílů, které 
udělají z našeho výletu 

ještě větší zážitek.

Většinou to tak i bývá, že akce kterou 
uděláme podruhé je mnohem lepší než 
první ročník, vzhledem k nasbíraným 
zkušenostem.

Tři dny nabité Porsche 
atmosférou a zážitky 
na které už nikdy 
nezapomenete!

V
loňském roce proběhla naše první Porsche tour pro 40 aut a 80 osob. Vzhledem 

k tomu, že se velká část zájemců na tento výlet nedostala z důvodu limitu aut, rozhodli jsme se 
tento výlet zopakovat v letošním roce.

Jméno

Příjmení

Typ auta

Datum

www.klubsportovnichaut.cz

Dipl. In
g. Andreas Preuninger

Walter Röhrl

DIPLOM

10. –  12.10.2018  (ST-PÁ)
Předběžný program výletu.

1

4

8 9 10 11

5 6 7

2 3
Sraz a společná snídaně v restauraci „Ve 
Století“ v Loděnicích u Prahy. Dálnice D5 

Praha – Plzeň, exit 10

Zuffenhausen Factory Tour

Oběd v restauraci v diamantové budově Luxusní 4 hvězdičkové hotely, vždy blízko 
našich destinací

Závodní dráha Lipsko, pod vedením 
safety caru

Diplom z této akce s originálními podpisy 
pana Waltra a Preuningera, včetně Vašich 

fotek s nimi

Zuffenhausen muzeum a oběd v restauraci 
Christophorus

Návštěva Andrease Preuningera ve 
 Weissachu, individuální focení s ním  

a podpis na kapotu auta

Leipzig Factory Tour

Návštěva Waltra Röhrla u něj doma. Ukázka 
jeho sbírky modelů Porsche. Individuální 

focení s ním a podpis na kapotu auta

Spanilá jízda přes Klatovy, Železnou Rudu, Zwiesel (D) a Regen (D). Krásné horské serpentíny, 
které si užijete stejně jako Alpské silnice v nadmořských výškách okolo tisíci metrů



Tak jako každý rok 
na začátku května, 
tak i letos vydáme 
náš luxusní KSA 
magazín.

Vzhledem k tomu, že nejsme žádné 
vydavatelství, práce na tomto magazínu je pro nás 

velice zdlouhavá a náročná. Jediný důvod 
proč to už několik let děláme, je abychom 

udržovali naše členy v dění KSA. Jsou
 tam články a fotky z akcí, které 

už proběhli anebo jsou v plánu. 
Kromě toho tam naleznete zajímavé rozhovory 
a články, které jsou ale vždy zásadně naše vlastní 
a nikdy jen převzaté. Každý člen může přispět 
do tohoto nákladného projektu, buď logem jako 
partner anebo inzerci.

KSA 
MAGAZÍN 
2018



T
ak jako v minulosti, od letošní-
ho roku budeme opět dělat naše 
předvánoční klubové setkání ve 
Špindlerově Mlýně. 

Bude to od teď tradice, kde se na závěr se-
zóny naposledy sejdeme s přáteli / členy 
klubu, abychom prožili hezký a pohodový 
víkend. 

Exkluzivně pro nás budeme mít 
pronajatý nejluxusnější hotel 
ve Špindlu s kapacitou 
200 osob. 
 
Pozvánka platí pro vybrané členy, 
včetně jednoho doprovodu. 

V konferenčním sále si řekneme co 
zajímavého nás čeká následující rok  
a čeká nás velký doprovodný program.
 
V hotelu pro Vás bude kompletní stra-
vování, tedy snídaně, oběd, večeře  
a luxusní Řecká vína.
 
Dále jedno z nejluxusnějších SPA  
a wellness v ČR a na závěr akce  
budeme mít i velký ohňostroj.

PŘEDVÁNOČNÍ
K L U B O V É  S E T K Á N Í

1. - 2. 12. 2018
SO - NE 





Co se chystá
     na sezónu      2019?

První jednání už začala 
a vše je na dobré cestě…

Co si myslíte o tom, že bychom měli na nějaké akci  

v roce 2019, instruktora na místě spolujezdce 

Miku Häkkinena (jezdce F1) pro vybrané členy? 

Pravděpodobně na Automotodromu v Brně. Jistě si 

pamatujete, že potom co jsme měli na našich akcích 

v Brně a Mostě špičkové jezdce jako Walter Röhrl, Frank 

Biela, Sabine Schmitz, začal jsem jednat s Michaelem Schuma-

Jak už jsme naznačili ve článku o letošní Porsche tour, 
koncem roku 2018 už odchází dvojnásobný světový  
šampion v rally, do zaslouženého důchodu.

Z tohoto důvodu, jsme se domluvili s panem Waltrem Röhrlem 
na poslední společnou akci s KSA a to, Snow Driving Experience 
2019 v Rakouských Alpách.

V plánu máme opět 2 kurzy a to v termínech: 

13. - 15. 1. 2019 / 15. - 17. 1. 2019
U obou těchto termínů bude náš hlavní instruktor Walter
Röhrl a navíc si sedne do Vašeho auta na místo řidiče
 
Na památku této poslední akce, dostane každý 
účastník, vysoce kvalitní zimní bundu Nord Blanc 
s vyšívaným podpisem Waltra Röhrla.
 

Co víc si můžeme přát na závěr  
spolupráce s jedním z nejlepších 
jezdců všech dob!

Poslední sezóna a Walter Röhrl

cherem. Byl jsem na osobní jednání v jeho kanceláři v Švýcarsku 

s jeho manažerkou Sabine Kehm a všechno to vypada-

lo slibně. Měl před sebou poslední rok v F1 v Mercedesu 

a pak přišla ta nepříjemná nehoda při lyžování v Alpách... 

Vzhledem k tomu, že pro mě byly ty souboje mezi 

Schumacherem a Häkkinenem zlatá éra Formule 1, 

napadla mě spolupráce právě s ním.

Mika Häkkinen


