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PRESS RELEASE 
 

Kolomý Absolute Winner of El Chott Rally for a Fourth Time. Šoltys 
Claims to Be Ready for Dakar! 
 
Martin Kolomý controlled six stages of eight in Tunisia, thus becoming the absolute winner of El 
Chott Rally de Tunisia for a fourth time in his racing career. Is team mate Martin Šoltys fulfilled 
the primary purpose of the Tunisian mission, testing communication with his new crew and the 
treacherous ride in sandy terrain. However, he did not complete the whole race, giving 
preference to his rival´s health in the spirit of fair-play! 
 
The crew of Martin Kolomý set off for Tunisia with Tatra 815 Fat Boy instead of Tatra Phoenix. “We 
agreed with Martin that there was no point carrying both Phoenixes to Tunisia for there were mere 
three weeks after the Tunisian race before embarking for Dakar and in the case of an accident we 
might have a big problem. The primary purpose of our participation was not to test the technology 
but to practise navigation in the dunes and riding in sand,“ was the team manager Jan Kalivoda´s 
clarification of the racing special switch, before he expressed his satisfaction with the performances 
of his pilots in Africa. “The technology held, both crews tested both communication and the 
demands of the sandy ground. We are leaving not only with a positive impression of good 
preparation for Dakar, but also as a double winner. Martin Kolomý´s absolute victory is the cherry 
on the cake. And Martin Šoltys is for me the winner of fair-play, exactly in the spirit of the Dakar 
Rally,“ was the team manager´s evaluation of the conduct of the Phoenix crew, i.e. giving 
preference to the rival´s health before their own racing experience.  
 
The winner of two Dakar stages praised the race from the opening kilometres. “I like the Tunisian 
rally very much and always enjoy the race here. There are really beautiful high sand dunes here with 
big slopes. I like it here very much this year too, so far,” were the words of Kolomý addressed to the 
first three stages. He took the Tunisian race as the ideal preparation for the January Dakar race. For 
the purpose of the Tunisian race the navigator of the crew, Rosťa Plný, was replaced by the 
experienced Jan Tománek. “I am much satisfied. We have covered many kilometres here, defeating 
both cars and motorcycles, but I do not want to overestimate it. Anyway, Dakar is a level higher. By 
the way, we have found a couple of drawbacks here which will need to be fixed before Dakar. And 
that was the actual purpose of the race. But nothing serious has been discovered, luckily,“ said 
Martin Kolomý, the winner of the Tunisian race in the years 2011,2012 and 2016. 
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Martin Šoltys too rode the El Chott Rally with one change in his crew from the last Dakar. The Dakar 
matador Josef Kalina was replaced with a new navigator, David Schovánek. “David covered the past 
two editions of Dakar in Martin Prokop´s quick assistance truck, so he is not inexperienced. Here we 
mainly needed to tune up our communication, which I thing we did,“ was Martin´s comment on the 
change in his team. “In addition to the crew cooperation we also tested a new clutch and brakes 
here. I must ouch wood, we encountered no complications at all,“ said the happy Martin.  
 
In the last but one stage Martin Šoltys prioritised health to racing. “We were in a good position in 
the race, attempting to get to the Top 3. In the seventh stage we encountered an accident of Gábina 
Novotná and waited there with her for a doctor for several dozen minutes. As we then also 
transported her motorcycle to the pits we could not complete the race. I do not regret that, I did not 
hesitate at all. Health is in the first place.“ 
 
Health problems had another say before the last speed test, which the crew of Tatra Phoenix 
eventually decided not to take. “Our on-board mechanic Šiky suffered from kidney colic in the night 
from Sunday to Monday. Doctors gave him some injections but the effect was weak. We did not 
want to put his health at risk,“ said Martin Šoltys.  
 
The complete technology is now on the way back to the development centre at Roudnice nad 
Labem. Dthere is not much time left before embarking for Dakar Rally in the harbour of Le Havre, 
France, on 22 and 23 November 2018. The final crews will be revealed at the press conference 
before embarking, on 19 November 2018. The next edition of the Dakar Rally will then start with a 
podium ceremony in the capital city of Peru on 6 January 2019 and end in Lima again, on 17 
January.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Kolomý po čtvrté celkový vítěz El Chott Rally. Šoltys hlásí na Dakar 
připraven! 
 
Martin Kolomý opanoval v Tunisku hned šest etap z osmi a stal se již po čtvrté ve své závodní 
kariéře absolutním vítězem El Chott Rally de Tunisie. Jeho týmový kolega Martin Šoltys splnil 
primární cíl tuniské mise, když si otestoval komunikaci s novou posádkou a zrádnou jízdu 
v písčitém terénu. Samotný závod však nedokončil poté, co v duchu fair-play upřednostnil zdraví 
soupeře! 
 
Posádka Martina Kolomého vyrazila do Tuniska namísto s Tatrou Phoenix, s Tatrou 815 Fat Boy. „Po 
dohodě s Martinem jsme nechtěli do Tuniska tahat oba Phoenixy, jelikož do nalodění na Dakar by po 
závodě zbývaly pouhé tři týdny a pokud by se něco přihodilo, byl by to problém. Prvořadým cílem 
nebyl test techniky, ale navigace v dunách a trénink jízdy v písku,“ vyjasnil důvody výměny speciálů 
manažer týmu Jan Kalivoda, který byl s počínáním pilotů v africké zemi spokojen. „Technika držela, 
obě posádky si otestovaly jak komunikaci, tak i náročnost písčitého terénu. Odjíždíme nejen s velmi 
dobrým pocitem z dobré přípravy na Dakar, ale zároveň jako dvojnásobní vítězové. Vítězství Martina 
Kolomého v absolutním pořadí považuji za pomyslnou třešinku na dortu. A Martin Šoltys je pro mě 
vítěz fair-play, což je přesně v duchu rally Dakar,“ zhodnotil manažer týmu počínání posádky 
Phoenixe, která v závěru upřednostnila zdraví soupeře, před závoděním.  
 
Vítěz dvou dakarských etap si závod pochvaloval hned od úvodních kilometrů. „Tuniskou rally mám 
velmi rád a vždy si tento závod užívám. Jsou tu opravdu nádherný vysoký písečný duny, takže 
náklony jsou celkem velký.  Zatím se mi tu hodně líbí,“ hodnotil první tři etapy Kolomý, který bral 
tuniský závod jako ideální přípravu na lednový Dakar. V jeho posádce nahradil pro tuniský závod 
navigátora Rosťu Plného, zkušený Jan Tománek. „Jsem hodně spokojený. Najeli jsme zde velkou 
spoustu kilometrů, porazili jsme i auta a motorky, ale zase to nemohu přeceňovat. Přeci jen, Dakar 
je ještě o level výš. Každopádně, zjistili jsme zde ještě pár drobných nedostatků, které je do Dakaru 
potřeba vyladit. To byl také účel tohoto závodu. Nejedná se ale o nic zásadního,“ řekl Martin 
Kolomý, který tuniský závod ovládl již v letech 2011,2012 a 2016. 
 
Také Martin Šoltys absolvoval El Chott rally oproti Dakaru s jednou změnou v posádce. Dakarského 
matadora Josefa Kalinu nahradil navigátor David Schovánek. „David jel Dakar poslední dva roky 
v rychlé asistenci Martina Prokopa, takže zkušenosti má. Potřebovali jsme se zde hlavně sladit 
v komunikaci, což se myslím povedlo,“ komentoval Martin změnu v jeho týmu. „Kromě spolupráce 
posádky jsme zde také testovali novou spojku a brzdy. Musím zaklepat, vše bylo bez komplikací,“ 
pochvaloval si Martin.  
 V předposlední etapě upřednostnil Martin Šoltys zdraví před závoděním. „Závod jsme měli celkem 
dobře rozjetý, bojovali jsme o Top 3. V sedmé etapě jsme se přimotali k nehodě Gábiny Novotné a 
čekali tam několik desítek minut na doktora. Jelikož jsme jí pak ještě odváželi motorku do depa, tak 
jsme etapu nedokončili. Nemrzí mě to, ani chvilku jsem neváhal. Zdraví je na prvním místě.“ 
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Zdravotní problémy sehrály svou roli i před poslední rychlostní zkouškou, do které nakonec posádka 
Tatry Phoenix po vzájemném rozhodnutí nenastoupila. „Náš palubní mechanik Šiky dostal v noci 
z neděle na pondělí ledvinovou koliku. Doktoři mu píchali nějaké injekce, ale moc to nepomáhalo. 
Nemělo cenu zahrávat si s jeho zdravím,“ řekl Martin Šoltys.  
 
Veškerá technika je teď na cestě zpět do vývojového centra v Roudnici nad Labem. Do nalodění na 
rally Dakar 2019 ve francouzském Le Havre, které proběhne 22. - 23. listopadu 2018, nezbývá už 
mnoho času. Finální složení posádek bude odhaleno na tiskové konferenci před naloděním 19. 
listopadu 2018. Nadcházející ročník Rally Dakar pak startuje slavnostním podiem v hlavním městě 
Peru 6. ledna 2019 a končí 17. ledna opět v Limě. 
 
 

 


