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inzerce 1/3 na výšku

Pokud jezdíte offroad, jedno jestli autem, na motorce nebo na quadu,
   Dakar je meta pro vyvolené. Pokud vše proběhne hladce, budeme 
mít na nejtěžším závodě světa ženské zastoupení už v lednu!
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Dakar
buDe!

Text: Dan Pejzl Foto: Tino Kratochvíl, archiv

Start mám 
potvrzený, ale 
znáš to, nikdy 
vlastně nevíš...

Rozhovor I Ollie Roučková
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Když jsme spolu mluvili naposledy, 
probrali jsme Merzougu. Teď máš 
ale ještě výživnější informace!... 

Povedlo se nám to, a jsem oficiálně při-
jata na Dakar 2018! a tak v lednu budu 
stát na startu v kategorii čtyřkolek!

Když ses dozvěděla, že máš potvrze-
nou přihlášku, co to s tebou udělalo? 
Zprávu o mém přijetí jsem se dozvěděla 
v bulharsku na FIM europe baja a to 
na startu do první etapy. Zalily se mi 
oči slzama, a já se milisekundu prala 
s emocema. Pak ale nebyl čas si pustit 
do hlavy Dakar a v podstatě až nyní mi 
pomalinku dochází, jak velký krok to 
pro mne a celý tým bude.

Jak se tedy stane, že ti A.S.S.O. 
potvrdí přihlášku na Dakar? Co 
tomu předcházelo? 
u mě osobně to byly tři roky snažení 
a příprav, z toho jedno zamítnutí startu 
a doporučení závodů, které mám odjet. 
Tím byla právě i Merzouga rally 2017. 
bezprostředně po dojetí Merzougy jsme 
vyplnili přihlášku, která jezdce nešetří 
a po cca 10 opravdu výživných stranách 
závodního životopisu (jak dlouho závo-
díš, evropské umístění, světové umístě-
ní, dakarské série, světové cross-country 
série, jaké jiné sporty krom čtyřkolek 
za poslední dva roky děláš atd.) a ještě 
ukrutně dlouhých motivačních textech 
(proč chceš startovat na Dakaru, další 
tvé aktivity...) a jak jinak než v angličtině. 
u nováčků k tomu je i garance týmu, za 
který bude startovat. a pak už jen čekáš. 

Proč chceš jet s týmem MRG? 
Tým MrG má dlouholeté zkušenosti 
nejen v rally raid závodech, navíc mají 
v týmu i čtyřkolkáře, což bylo asi stě-
žejní. První spolupráce s týmem MrG 
probíhala na Merzouga rally, kde jsme 
se domluvili na další spolupráci. 

Stojí před tebou ještě nějaká překáž-
ka, nebo už je tvůj start v podstatě 
jasný? 
Start mám potvrzený, ale znáš to, nikdy 
vlastně nevíš, co se během sezony 
stane, jestli si třeba během příprav 
a závodů něco nezlomíš. Díky mému 
startu na Dakaru 2018 vznikl i projekt 
- Ollie do toho, o kterém se více 
dozvíte na mých webových stránkách 
www.olgarouckova.cz

Už je třeba jasné, jak bude vypadat 
tým, který MRG na Dakar vypraví? 
ano je, po roční pauze se do týmu vrátí 
Jan Veselý, který pojede hardcore třídu 
- Male Moto. Další dva motorkáři Milan 
engel a Ital Jacopo Cerutti. Za čtyřkolky 
to je stejně jako loni Tomáš kubiena 
a nově já. 

S jakou čtyřkolkou pojedeš a kdo ti jí 
postaví? 
Na Dakar budeme stavět Yamahu 
raptora 700 ve spolupráci s Yamahou 
a aSP Group. Ochranné a racingové do-
plňky jsme zvolili od americké značky 
Pro armor. Masku s držáky na přístroje 
budeme brát od Josefa Maháčka. Celek 
bude stát na českých tlumičích Pro-

tlum, se kterými už tlumiče vyvíjíme 
pět let. Celou stavbu má na starosti 
můj hlavní mechanik Václav Hucl. 

Výstroj jezdce se liší hodně od toho, 
co jezdíme u nás?
V podstatě se jedná o stejný princip 
jako na evropských závodech jen 
s tím, že veškeré chrániče musíš mít 
homologované. I tady budu muset mít 
třílitrový camelback, který mám od 
firmy uSW. a protože jsme se s firmou 
Gaerne vsadili, jestli budu startovat 
na Dakaru, tak dostanu nejvyšší řadu 
bot, tak i tady proběhne malá změna. 
Pro mě bude stěžejní helma, kterou ve 
spolupráci s Lazer a big Shock vyladí-
me a tím připravíme limitovanou edici 
na příští rok, která půjde do prodeje.

Na přípravu techniky máš ale hodně 
málo času, myslíš, že zvládneš i něco 
natrénovat na dakarské čtyřkolce? 
budeme stavět dvě totožné Yama-
hy, jednu budu mít plně k dispozici 
právě na tréninky. Vzhledem k tomu, 
že na Yamaze raptor 700 závodím už 
mnoho let, tak to o to budu mít lehčí, 
jediný rozdíl bude trochu vyšší váha.

Řekněme si na rovinu, že sto-
jíš před splněným závodnickým 
snem. Je to pro tebe 100% radost 
a nadšení, nebo tam hlodá třeba 
i nějaká obava? 
Šíleně moc se těším, ale to víš i obavy 
mám a to nejvíc, že bych mohla zkla-
mat fanoušky.
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budeme 
stavět dvě 
totožné 
Yamahy


