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REPORT 

 

Valtr set the third best time in the last stage of the Dakar, Macháček would 
like to do the Dakar all over again . Kazarka third in the Dakar Classic  
 
The 45th edition of the Dakar Rally is history. Jaroslav Valtr was aiming for his maiden triumph on 
the final stage today, but a 2-minute penalty eventually relegated him to third. This time, all three 
Buggyra ZM Racing Tatras were in the top ten of today‘s stage. Josef Machacek completed his 20th 
Dakar, while Aliyyah Koloc unfortunately didn’t see the finish line of her first Dakar. After 
yesterday's technical problems, the organizers did not allow her to start today's timed section. 
Jaroslav Valtr secured fifth place overall with his third position in the final stage. Right behind him 
in the overall standings is Martin Šoltys, who set the tenth best time today. Róbert Kasák finished 
ninth tdoay (and thus the best result this year), making him 16th overall. Josef Macháček finished 
just outside the top 10 in 11th overall of the T3 - Light Prototypes category, he was 25th today. 
Radovan Kazarka in a Tatra Puma confirmed third place in his Dakar Classic today. 
 
Jaroslav Valtr treated the last stage as one long sprint. "Today's stage was very fast, we were always 
going full throttle. We didn't catch one waypoint at the beginning, so we let it go, kept going and 
tried to catch Martin Maciek. The Tatra is unbelievable. We drove on to these little grassy patches 
and bumps, but we drove full spead. and made up a lot of time in this section. It was a good day and 
it made up for the unfortunate day before yesterday," said the Tatra Phoenix pilot. "I'm happy to 
have finished the Dakar, that's the most important thing for me. I have a negative score so far, so I'm 
happy to be at the finish. I'm happy, I might even cry, so I try to control myself," added an emotional 
Tatra Buggyra ZM Racing team driver. 
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His team-mate Martin Šoltys was not hiding his joy at finishing the Dakar. This year's edition was 
definitely the hardest of all those held in Saudi Arabia. It was also the longest. I am glad that our Tatra 
which we put together at the last minute, implementing a number of new items but using the old 
base type, made it to the end. A lot of people didn't give us much of a chance, so I am happy." He 
also paid tribute to the Buggyra mechanics. "I'm also glad that we had a perfect team of mechanics 
around the truck who were able to keep the Tatra in good shape throughout the Dakar. Everybody 
has problems during the Dakar, it is just that some people admit to them and others don’t. Thanks 
to the mechanics, we made it to the end, so have to thank them a lot," said Martin Šoltys with 
emotion in his voice. 
 
Then he briefly described the final 135-km long Dakar stage. "Today's stage was tricky from a 
navigation‘s point of view. Right after the start, there were two waypoints close together, a lot of 
people were going back. We drove on to get to the finish. We have a big lead on the crews behind 
us, so there was no need to panic," said the Tatra 815 pilot.  
 
You could also see the joy on Róbert Kasák's face.  "We are at the finish line, there is nothing else to 
say. I have no words. During the last leg, we had a little race. It is a big responsibility to take the whole 
crew on the last meters of the Dakar. It is a great victory for everyone to complete such a difficult 
event. The Tatra did a great job all along but our bodies didn't. We had a slow start as we hadn’t been 
training regularly. But despite all the issues, our result is great. The Argentine Dakar was difficult, but 
this one was the hardest I have done so far," admitted the Tatra Buggyra Slovakian driver. 
 
After the last stage, Josef Macháček did not hide his enthusiasm for the route and his Buggyra Can-
Am DV 21. I finished all the Dakars that I started in a Can-Am. The last stage was supposed to be 
beautiful, driving along the sea shore, but the weather turned it into one big mud pit. I had a great 
time with my navigator, David Schovanek. He got in at the very last minute, but soon showed that he 
really understood navigation, so I could concentrate on the driving. Technical racing is part of the 
sport. It's fifty percent driver and fifty percent technique," explained the Buggyra ZM Academy driver. 
The 65-year-old was perhaps most surprised by his own fitness. "The luxury that the Buggyra team 
provides in terms of sleeping, comfort and security allows us to concentrate fully on the racing. We 
were completely relaxed. I'd love to do the Dakar again," he praised Buggyra's facilities. 
 
Unfortunately, 18-year-old debutant Aliyyah Koloc did not see the finish line of her debut Dakar Rally 
start. The organisers did not allow her to start the final stage due to delays. "Everybody worked all 
night on the Can-Am, to fix the technical issues the car had experienced yesterday. Nobody went to 
sleep and some things were still being fixed at the road section. „However, it's clear that when 
everything worksas it should, Aliyyah is able to drive at the front of the field and gain experience. It's 
the basis for future starts," said Buggyra team principal Martin Koloc. 
 
The participants of the Dakar Classic completed only one road section today without a timed section. 
Nothing could change Radovan Kazarka's third place overall in this category. "I am experiencing 
feelings that you maybe only have once in a lifetime. We are also lucky as racers. I owe this succes to 
the whole crew. It was hard work and a lot of sacrifices," said the Tatra Puma driver, assessing his 
result this year. 
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REPORT 
 

Valtr zajel v poslední etapě Dakaru třetí nejlepší čas, Macháček by si ho 
dal znovu na cestě zpátky. Kazarka třetí ve své kategorii Dakar Classic 
 
45. ročník Rally Dakar je minulostí. Jaroslav Valtr dnes v závěrečné etapě sahal po svém 
premiérovém triumfu, ale penalizace ho nakonec posunula na třetí pozici. V první desítce 
etapového pořadí se tentokrát umístily všechny tři Tatry týmu Tatra Buggyra ZM Racing. Josef 
Macháček svůj dvacátý Dakar dokončil, Aliyyah Koloc si musí na premiérovou cílovou rampu ještě 
počkat. Po včerejších technických problémech ji pořadatelé nepustili na start dnešního měřeného 
úseku. Jaroslav Valtr si třetí pozicí v závěrečné etapě pojistil konečné páté místo. Hned za ním se 
umístil Martin Šoltys, který byl dnes desátý. Devátou pozici (a tím i nejlepší letošní výsledek) si ze 
14. etapy odvezl Róbert Kasák, jenž je celkově klasifikován na celkové 16. příčce. Josef Macháček 
skončil těsně za top 10 konečného pořadí kategorie T3 – Lehké prototypy, v níž dnes byl 
pětadvacátý. Radovan Kazarka s Tatrou Puma dnes zpečetil třetí místo své kategorie Dakar Classic. 
 
Jaroslav Valtr pojal poslední etapu jako jeden dlouhý sprint. „Dnešní etapa byla strašně rychlá, pořád 
se jelo na plný plyn. Ze začátku jsme nechytili jeden bod. Tak jsme se na něj vykašlali, letěli dál a snažil 
se dojet Martina Macíka. Tatra je neuvěřitelná. Přijeli jsme do takových traviček a hrbolků, drželi jsme 
auto pod krkem. Jeli jsme pořád rovně. Tam jsme hodně stáhli. Byl to pěkný závod na spravení chuti 
po tom nešťastném předvčerejšku,“ uvedl pilot Tatry Phoenix. 
 
„Jsem rád, že jsem Dakar dokončil, to je pro mě nejvíc. Zatím mám záporné skóre, tak jsem rád, že 
jsem v cíli. Jsem šťastný, asi bych brečel, tak se musím krotit,“ dodal emotivně člen týmu Tatra 
Buggyra ZM Racing. 
 
Radost z dokončené soutěže neskrýval ani jeho týmový kolega Martin Šoltys: „Všechno jsme podřídili 
tomu, abychom byli v cíli, dojeli Dakar a dobře dopadli.  Letošní ročník byl určitě nejtěžší z těch, které  
 

 
 



 

 
 

 

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E.. 
 

- 5 - 

se jely v Saúdské Arábii. A taky nejdelší.  Jsem rád, že to naše Tatra, kterou jsme dali na poslední chvíli 
dohromady a do níž jsme do typově starého základu implementovali celou řadu nových věcí, dotáhla 
až do konce a že celou soutěž vydržela. Hodně rádoby expertů nám nedávalo velké šance.“ 
 
Zároveň také složil hold mechanikům Buggyry. „Taky jsem rád, že se kolem auta vytvořil perfektní 
tým mechaniků, kteří byli schopní Tatru udržet po celý Dakar pohromadě. Na Dakaru mají problémy 
všichni, jen je někdo přizná, a někdo ne. Díky mechanikům jsme to dotáhli až do konce a za to jim 
patří velký dík,“ řekl Martin Šoltys s dojetím v hlase. 
 
Pak ještě stručně popsal závěrečnou dakarskou etapu se 135 km dlouhou erzetou. „Dnešní etapa byla 
navigačně zrádná. Hned po startu byly dva body za sebou, hodně lidí se tam vracelo. Jeli jsme tak, 
abychom dojeli do cíle. Máme velký náskok, tak nebyla potřeba jančit,“ řekl pilot Tatry 815.  
 
Radost bylo možné vyčíst i z tváře Róberta Kasáka.  „Jsme v cíli, není co dodat. Nemám slov. V poslední 
etapě jsme si trošku zazávodili. Dovézt celou posádku až do posledních metrů Dakaru je velká 
zodpovědnost. Zdolat tak těžkou soutěž je velkým vítězstvím pro každého. Tatra to celou dobu zvládla 
výborně, ale naše tělesné schránky ne. Měli jsme celou dobu problém, že jsme netrénovali, takže 
začátek byl pomalý. Ale přesto přes to všechno je náš výsledek super. Argentinské Dakary byly 
náročně, ale tenhle byl nejtěžší, jaký jsem zatím absolvoval,“ přiznal jezdec týmu Tatra Buggyra 
Slovakia. 
 
Josef Macháček neskrýval po poslední etapě nadšení z trati i ze svého speciálu Buggyra Can-Am DV 
21. „Dvacátý Dakar, čtvrtý dojetý u Buggyry. Všechny, co jsem startoval s Can-Amem, jsem i dojel. 
Poslední etapa měla být překrásná podél moře, ale počasí z toho udělalo jedno velké bahniště. S 
navigátorem Davidem Schovánkem se mi jelo skvěle. Nastoupil na poslední chvíli, ale záhy ukázal, že 
si s navigaci opravdu rozumí a já mohl jet v klídku. Technické závody k tomuhle sportu patří. Je to 
padesát člověk a padesát procent technika,“ vysvětlil jezdec závodící v barvách Buggyra ZM Academy. 
65letého závodníka asi nejvíc překvapila jeho vlastní kondice. „Luxus, který nám Buggyra poskytuje, 
co se týče spaní, komfortu a zabezpečení, nám umožňuje, že se můžeme plně soustředit na závodění. 
Jsme úplně odpočinutí. Klidně bych si dal Dakar zase zpátky,“ pochválil zázemí Buggyry. 
 
18letá debutantka Aliyyah Koloc bohužel cíl svého premiérového startu na Rally Dakar neviděla. 
Pořadatelé ji kvůli zdržení nepustili na start závěrečného rychlostního testu. „Všichni pracovali na 
Can-Amu celou noc, nikdo nešel spát.  Některé věci se dodělávaly ještě na přejezdu. Byl to důsledek 
včerejších technických trablů. Je však jasné, že když všechno funguje jak má, je schopná jet ve špičce 
a sbírala zkušenosti. Je to základ pro další starty,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc. 
 
Účastníci Dakaru Classic dnes absolvovali pouze přejezd bez měřeného úseku. Na třetím místě 
Radovana Kazarky v jeho kategorii se tak už nemohlo nic změnit. „Zažívám pocity, které člověka 
potkají možná jednou za život. Přeje nám i závodnické štěstí. Za to, kde jsme, vděčím celé posádce. 
Byla to tvrdá dřina a odříkání,“ zhodnotil svůj letošní výsledek jezdec pilotující Tatru Puma. 
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