Bez kvalitního nářadí
na Dakaru neuspějete
Ten, kdo hledal na startu letošní Ral−
lye Dakar český tým Ultimate Dakar,
hledal marně. Posádka, která soutěž
v loňském roce úspěšně absolvovala
pod křídly stáje Buggyra, letos za
moře nevyrazila. „Rozhodli jsme se,
že tento ročník Dakaru obětujeme to−
mu příštímu. Chceme připravit sebe
i techniku tak, abychom mohli bojo−

vat o co možná nejvyšší příčky,“ vy−
světluje hlava týmu a současně pilot
Tomáš Ouředníček.
Právě on je spolu s Miroslavem Zaple−
talem, ještě jako spolujezdec, zapsán
u vůbec nejlepšího výsledku v historii
české účasti na nejnáročnějším a nej−
prestižnějším motoristickém podniku
planety. V roce 2009 dojeli jihoameric−
ký Dakar s vozem Mitsubishi L200
v barvách soukromého týmu Offroad−
sport na sedmém místě v absolutním
pořadí, přičemž ve své kategorii benzi−
nových motorů brali třetí místo. Tak
vysoko nikdy před tím ani po tom žád−
ná česká posádka na Dakaru nevy−
stoupala. A úspěch je o to cennější, že
jej v konkurenci továrních kolosů do−
sáhli lidé v kokpitu letitého stroje, při−
praveného ve skromné dílně na střední
Moravě, ve Velkém Meziříčí.
O rok později však Zapletal s Ouřed−
níčkem při obhajobě skvělého umístě−
ní vážně havarovali v Chilské poušti
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Atacama, a z jihu Ameriky odlétali oba
se zlomenými obratli. Na Dakar se pak
Tomáš Ouředníček podíval jako navi−
gátor ještě v roce 2012 v kabině do−
provodného kamionu Poláka Adama
Malysze. Už tehdy však v jeho mysli
opět ožívala myšlenka na vlastní auto
a možná i na vlastní tým.
„Už v roce 2014 jsme od Mirka Zaple−

V nádrži nám doslova vařil benzin, čer−
padla jej nebyla schopna podávat,
všechno bylo rozpálené, skutečné
peklo,“ vrací se zpět
pilot, který po hero−
ickém výkonu celé−
ho týmu dovezl vůz
do Rosaria na 46.
pozici a 22. místě
v kategorii T1.1. „Už
tehdy bylo jasné, že
se do Ameriky mu−
síme příště vydat
s jiným strojem,“
doplnil.
Stejně tak bylo
všem v týmu Ulti−
mate Dakar jasné, jakým způsobem se
musí ubírat vývoj technického zázemí
týmu. „Základem všeho jsou mechani−
ci. Ne my, ale tito chlapi zaslouží nej−
větší díl obdivu. Když dorazíme do bi−
vaku, oni musejí dát přes noc dohro−

tala odkoupili starší speciál
Hummer H3 Evo se čtyřlitro−
vým motorem od Toyoty.
S ním jsme spolu se spolu−
jezdcem Pavlem Vaculíkem
vstoupili do seriálu evrop−
ských dálkových rallye a poz−
ději i do mistrovství světa,“ ří−
ká Tomáš Ouředníček. Již
v premiérové sezoně se týmu
podařilo dobýt několik pódio−
vých umístění a nic nebránilo
účasti na Dakaru 2016. „Da−
kar vždy byl a zůstává naším
hlavním cílem,“ doplnil jez−
dec.
V náročných podmínkách ji− Mechanici týmu TATRA Buggyra racing před
hoamerických pouští a vele− další etapy.
hor se však posádka takřka
od začátku potýkala s technickými mady auto. To často znamená rozebrat
problémy, zejména atmosférický ben− jej skoro celé, a pak zase složit. Poté,
zinový motor nebyl schopen poskyt− když my ještě spíme, nasednou do do−
nout dostatečný výkon. „V jednom dávky a harcují se do sedmset kilo−
pouštním kaňonu jsme málem zůstali. metrů vzdáleného cíle další etapy, aby

zde všechno připravili. Každý den to
samé. To vše v horku, v písku, bez
spánku, bez soukromí a v opravdu
spartánských podmínkách,“ oceňuje
pilot.
I z tohoto důvodu je jedním z klíčo−
vých partnerů stáje Ultimate Dakar
společnost XTline, poskytující ucelený
sortiment kvalitního nářadí. „Na Daka−
ru můžete uspět jen s tím nejlepším, a
to se samozřejmě týká i nástrojů a ná−
řadí. Klíče musejí vydržet extrémní za−
cházení, na všechno musí být absolut−

ní spoleh. Pro nás je také důležité, že
máme v dodávce i v kamionu vše pře−
hledně a účelně zorganizováno v sys−
tému Honiton. Nářadí máte po ruce,
ale nezabírá moc místa. Nejpodstat−
nější však je, že je toto nářadí spolehli−
vé i ve velmi drsných pod−
mínkách, což mnohdy nebý−
vá pravidlem ani u nástrojů
mnohem dražších značek,“
popsal hlavní mechanik týmu
Petr Matušinec. A zdaleka
nejde jen o nářadí. „Takřka
pořád používáme také napří−
klad vzduchový kompresor
XTline. Rychle se nafouká a
drží tlak. Neustále s ním
všechno čistíme od prachu,
ale hravě zvládne i vzducho−
vý utahovák,“ doplnil Matuši−
nec s tím, že například mon−
tážní vozíky Honiton používají
pro servis závodních kamio−
nů také mechanici týmu TAT−
RA Buggyra racing.
startem V loňském roce dosáhla po−
sádka Ultimate Dakar na cel−
kové 4. místo v seriálu mis−
trovství Evropy. „Dvakrát jsme dostali
možnost závodit s továrním Fordem
Ranger, a toto nebo nějaké podobné
auto bychom brzo rádi získali. Zejmé−
na na závodě FIA Světového poháru
v Maroku jsme si ověřili, že jsme v ná−
ročných podmínkách schopni bojovat
s absolutní světovou špičkou. Letos
proto budeme pracovat hlavně na tom,
abychom kromě zkušeností získali
i kvalitní techniku a poskytli co nejlepší
podmínky mechanikům. Jak se nám to
vše podaří skloubit doufám všichni
uvidíme už za rok na dalším Dakaru.
My jsme odhodláni udělat pro úspěch
všechno,“ uzavřel jezdec Tomáš Ou−
ředníček.
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