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REPORT 

 

Aliyyah Koloc achieves her second best stage result in 13th; Valtr moved 
up to fourth overall in the truck category  
 
For the second time, Buggyra ZM Racing crews took on the marathon stage of the Dakar. What's 
more, today they had no technical support at all in the bivouac. All maintenance on their vehicles 
had to be done by the drivers and navigators themselves (and in the case of the trucks, the on-
board mechanics) after battling the tricky Empty Quarter desert. Debutant Aliyyah Koloc achieved 
her second best stage result of her first Dakar today: she finished 13th in the T3 - Light Prototypes 
category and is now 32nd overall. Josef Machacek finished 16th on today‘s stage and remains in 
11th position overall. After today's fifth place, Jaroslav Valtr moved up to fourth place in the overall 
truck standings. Martin Šoltys is sixth overall, he achieved the seventh best time today. Róbert 
Kasák ranked 18th today, making him 15th overall. Radovan Kazarka finished his second marathon 
stage today in the Dakar Classic category. After having to dig his Tatra out of the sand, he was 
classified third in his category, ranking also third overall. 
 
Aliyyah Koloc confirmed today that she knows how to drive in the dunes. She handled the pitfalls of 
the fourth biggest desert in the world with confidence. "Some of the dunes were very challenging. 
Many cars got stuck, but luckily we didn't. We managed to avoid such problems. There were parts of 
the track where we could hardly see anything because of the shade. But we managed and  I really 
enjoyed today. There were no problems with the Can-Am, so I don't have anything major to fix. I am 
looking forward to the second part of the marathon stage tomorrow," said the 18-year-old,. 
Josef Machacek, though being one of the most experienced Dakar racers, was taken slightly by 
surprise by today’s dunes. "It was a bit of a surprise. We thought the dunes would be the same as 
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yesterday. They were dry, but quite treacherous. The descents were steep and you had to be careful 
not to make a mistake," explained the driver of the Buggyra ZM Academy team. 
 
Jaroslav Valtr did not get stuck in the sand of those difficult dunes either with his Tatra. On the 
contrary, he confirmed that he is one of the best Dakar truck racers this year. "Today it was dunes, 
dunes, dunes. Here and there a crossing in the salt flats. Luckily the ground was hard, so nobody had 
to dig. For me, it was such a tiring stage because you have to be very careful where you go with the 
truck  But I think we did pretty well. We have no major issues with the truck, only some kind of a 
bump on the left front, so we're going to change the tire. Otherwise, we will just carry out some 
routine maintenance, check the oil, and things like that," said the Tatra Buggyra ZM Racing team 
pilot, who drives aTatra Phoenix. 
 
Valtr was happy about the early arrival to the temporary bivouac after the first part of the marathon 
stage. "We will dry off nicely in the sun. I'm soaking wet and sweaty. It's a nice breeze, the sun is 
shining, it's warm. It's nice not to arrive in the dark," he added. 
 
His team-mate Martin Šoltys felt sorry for his colleagues in the cars on the steep dunes. "The stage 
was good, it was long and difficult. We were facing a lot of dunes., I saw a lot of overturned cars. The 
passenger cars had a problem with the dune exits. We didn't have any major problems. We will carry 
out the usual maintenance, blow out the filters, check and possibly add some oil, and tomorrow we 
will continue," said the Tatra 815 pilot. "This Dakar I am fine. I am not tired, I was mentally and 
physically prepared for the event. I hope that we will survive the remaining three days," Martin Šoltys 
described his current state of mind. 
 
Unlike the other categories, the Dakar Classic has already finished the second part of its marathon 
stages. "One was faster but it was okay. We finished third. Today we finally got to the dunes.  After 
one jump on one of them, we found out why we carry shovels and sheets under our tires. We lost 
two hours there. Then two truck crews came in and dug us out. The whole place was shut down later 
by organizers because it was dangerous. In the dunes we collected waypoints and it went well," said 
Radovan Kazarka, driver of the Tatra Puma. 
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REPORT 
 

Aliyyah Koloc si poradila i se zastíněnými dunami, Valtr se vysuší na 
sluníčku 
 
Už podruhé se posádky týmu Buggyra ZM Racing vrhly na Rally Dakar do maratonské etapy. Navíc 
dneska v bivaku neměly vůbec žádnou technickou podporu, veškerou údržbu na svých vozech 
museli po souboji se záludnou pouští Empty Quarter udělat jezdci a navigátoři (v případě kamionů 
i palubní mechanici) sami. Debutantka Aliyyah Koloc si dnes dojela pro svůj druhý nejlepší etapový 
výsledek na premiérovém Dakaru: v kategorii T3 – Lehké prototypy byla 13. a celkově jí patří 32. 
pozice. Josef Macháček obsadil v etapě 16. místo, průběžně je stále jedenáctý. Po dnešní páté 
pozici se Jaroslav Valtr mezi piloty kamionů posunul už na čtvrté místo. Martin Šoltys je šestý, dnes 
zaznamenal sedmý nejlepší čas. Róbert Kasák se v denním žebříčku objevil na 18. pozice, průběžně 
je už patnáctý. Radovan Kazarka v kategorii Dakar Classic už svoji druhou maratonskou etapu dnes 
ukončil. Poté, co musel svoji Tatru vykopat ven, byl ve své kategorii klasifikován na 3. místě, 
celkově je také třetí. 
 
Aliyyah Koloc i dnes potvrdila, že to v dunách umí. Nástrahy čtvrté největší pouště světa zvládá 
bravurně. „Některé duny byly velmi náročné. Řada aut se zasekla, ale naštěstí my ne. Takovým 
problémům se nám podařilo vyhnout. Na trati byly části, kde jsme kvůli stínu skoro nic neviděli. Ale 
zvládli jsme to. Dnešní den jsem si moc užila. S Can-Amem nebyly žádné problémy, takže na opravu 
nemám nic zásadního. Už se těším na zítřejší druhou část maratonské etapy,“ uvedla 18letá dívka, 
která jede svůj vůbec první Dakar. 
 
To Josef Macháček už patří mezi dakarský inventář. Přesto ho dnešní duny lehce zaskočily. „Bylo to 
trošku překvapení. Mysleli jsme, že dny budou stejné jako včera. Byly suché, ale poměrně zrádné. 
Sjezdy byly prudké. Duny tvořily často krátké zuby, kde se muselo dávat pozor na to, aby člověk 
neudělal chybu,“ vysvětlil druhý pilot týmu Buggyra ZM Academy. 
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Ani Jaroslav Valtr v náročných dunách svoji Tatru nezakopal. Naopak potvrdil, že letos patří mezi 
nejlepší dakarské závodníky v kamionu. „Dneska to byly duny, duny, duny. Sem tam nějaký přejezd v 
soliskách. Naštěstí byla tvrdá, takže nikdo nemusel kopat. Pro mě to byla taková upracovaná etapa, 
protože člověk musí dát na auto velký pozor a dávat pozor kam se zhoupne, kam chce lehnout. Ale 
myslím, že jsme si vedli celkem dobře. Auto máme v pohodě. Na levém předku máme nějakou bouli, 
takže budeme měnit pneumatiku. Jinak nás čeká běžná údržba, zkontrolujeme olej a podobné věci,“ 
řekl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing, který kočíruje Tatru Phoenix. 
 
Časný příjezd do provizorního bivaku po první části maratonské etapy Valtra potěšil. „Na sluníčku se 
pěkně vysušíme. Jsem durch mokrej a zpocenenej. Příjemné fouká, svítí sluníčko, je teplo. Je příjemné 
přijet dřív než za tmy,“ dodal. 
 
Jeho týmový kolega Martin Šoltys na příkrých dunách litoval kolegy v osobních autech. „Etapa byla 
dobrá, byla dlouhá a těžká. Čekalo nás hodně dun. Dneska je to velké pohřebiště, viděl jsem hodně 
popadaných aut. S výjezdy na dunu měly osobáky problém. Nás zásadní potíže nepotkaly. Uděláme 
běžnou údržbu, vyfoukáme filtry, zkontrolujeme a případně doplníme oleje a zítra můžeme 
pokračovat,“ prohlásil pilot Tatry 815. „Tenhle Dakar jsem v pohodě. Nejsem unavený, byl jsem na 
takovou zátěž připravený psychicky i fyzicky. Doufám, že ty zbývající tři dny v pohodě přežijeme.,“ 
popsal Martin Šoltys svoje momentální rozpoložení. 
 
Na rozdíl od ostatních má Dakar Classic svoji druhou porci maratonských etap za sebou. „Jedna měla 
rychlejší profil. Ta byla v pohodě, skončili jsme třetí. Dneska jsme se konečně dostali do dun.  Po 
jednom skoku na takovém převisu jsme zjistili, na co s sebou vozíme lopaty a plechy pod kola. Dvě 
hodiny jsme si zacvičili spartakiádu. Pak všily dva kamiony, které nás vyhrabaly. Celé to místo pak 
pořadatelé zavřeli, protože bylo nebezpečné. Potom už přišly duny, tam jsme sbírali waypointy a 
docela to šlo,“ uvedl Radovan Kazarka pilotující Tatru Puma. 
 

 
 

 


