
Je to jednoduché. V CK HITKA si včas objednáte 
1-dennú stáž na monoposte F1, ráno prídete na 
okruh a podvečer ste už pilotom F1. Nevynechaj-
te však pritom ani doporučovaný krst na dvojse-
dadlovej F1 riadenej už skúseným profesionál-
nym pilotom. Termíny stáží sú prakticky počas 
celého roka a okruh Var sa nachádza v atrak-
tívnej oblasti francúzskej Riviéry. Vyššiu formu 
stáže je možné absolvovať dokonca na okruhu 
Paul Ricard. Je to teda naozaj jednoduché.
Musíte sa ale pripraviť na to, že zažijete niečo 
fantastické, nepredstaviteľné, neskutočné. Auto-
mobilovú brutalitu v najvyššej forme. Monoposty 
F1 s výkonom 650 koní vážia len cca 450 kg! Ich 
zrýchlenie z 0 na 100 km je tak za famóznych 2,5 
sekundy, zo stovky sa dostanete na rýchlosť 200 
km/hod. za neuveriteľných 2,5 sekundy. Krát-
kych 5 sekúnd a máte tam teda dvestovku! Na 
okruhu sú dve kratšie rovinky, na ktorých sa do 
poslednej chvíle rútite k ostrej zákrute rýchlosťou 
240-250 km/hod. Neostáva vám nič iné, iba sa 
celkom spoľahnúť na to, že správne zabrzdíte. 
Perfektné karbonové brzdy ale urobia svoju úlo-
hu a brutálne spomalia váš monopost F1 na ne-
uveriteľne krátkom úseku. Aj s preťažením okolo 
4 G! Každé podradenie na nižšiu rýchlosť je spo-
jené s trhnutím monopostu a otáčky motora po-
čas medziplynu vyletia až niekde k číslu 10.000. 

Na zaváhanie nie je miesto ani čas. Neskutočné! 
Nikde inde niečo podobné nezažijete.  
Pre fanúšikov ef-jednotky a vyznávačov rýchlosti 
či adrenalínu je to poriadna výzva. Pre mnohých 
aj splnenie životného sna. Nie každý ale prekoná 
svoje obavy alebo dokonca aj strach. Účastníkmi 
stáže sú ale mladší aj starší, muži aj ženy. Každý 
si však musí sadať si do monopostu F1 s vyso-
kým rešpektom. Inak vyletí z trate.
Možnosť pilotovať F1 je tak odteraz privilégiom, 
ktoré môžete mať aj vy! Tieto stáže sú určené 
aj šéfom spoločností, ktorí sa snažia motivovať 
svojich klientov, partnerov či spolupracovníkov. 
Často navštevujú okruh uzatvorené partie ka-
marátov či firemné skupinky. S veľkou obľubou 
využívajú stáž na F1 ako darček aj manželky 
alebo partnerky. Šokovaní bývajú aj majitelia su-
peršportov. Ich vlastné drahé a výkonné autá im 
takýto silný zážitok nemôžu nikdy poskytnúť.
Je to neopakovateľný a výnimočný deň plný 
rýchlej jazdy, emócií, zimomriavok a adrenalínu. 
Vzrušené debaty nových pilotov F1 potom neutí-
ši ani záverečný prípitok pohárom šumivého vína 
a odovzdávanie certifikátov o absolvovaní stáže 
na F1 s ich menom. Vynikajúco strávený deň na 
ktorý sa nezabúda. Vyskúšajte si ho aj vy!
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Pred vjazdom do pravotočivej zákruty
sú ľavé kolesá aj na obrubníku

Formula 1 ... chcete ju sami riadiť?      
Ivan Hitka na monoposte F1 s výkonom 650 PS vyráža na trať

Odštartuje ma bývalý pilot F1 Patrick Gaillard

Z plného tempa pred zákrutou brzdím a podraďujem

Končím brzdný manéver v zákrute 
a začínam pridávať plyn

Pre fanúšika ef-jednotky nezabudnuteľný 
pohľad

Janko Lehotský po úspešnej jazde 
v monoposte F1


