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D. Mouton spí
jen čtyři hodiny

Martin Plechatý: Pořád mě to žere
První rozhovor se
zraněným českým
čtyřkolkářem, který se
právě vrátil z Dakaru.
Tomáš Ammer
foto: KM Racing / Petr Lusk

V

nejnáročnější rally světa
dlouho patřila Martinu
Plechatému třetí příčka celkového pořadí,
v páté etapě dokonce mohutně
tlačil i na domácí lídry čtyřkolkářského pole, chvíli i vedl. Jenže pak přišla drobná chyba, let
vzduchem, tvrdý dopad a pekelná bolest v rameni. Martin chtěl
pokračovat, ale tělo bylo proti.
Nezbylo mu, než vyhledat lékařské ošetření a se silně pochroumaným ramenem se vrátit co
nejrychleji domů, do péče českých lékařů. A tady nám Martin poskytl první rozhovor, který aktuálně zařazujeme.
Martine, jak se v současnosti cítíte?
Fyzicky to celkem jde. Jsem zraněný, ale dávám se dohromady.
Horší je to s psychikou. Pořád
cítím velké zklamání z toho, že
jsem ten závod nedokončil. Při-

znám se, že závidím klukům,
kteří ještě na jihu Ameriky závodí. Chtěl bych být tam.
Jaký je stav vašeho ramene?
Já jsem tak pospíchal domů proto, abych nic nezanedbal. Doktoři na rally mi řekli, že kloubní pouzdro zlomené nemám, ale
přesnou diagnózu mi říct nedokázali.
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Teď už ji znáte?
Hned z letiště jsem jel do Motola.
Realita je taková, že rameno bylo
vykloubené, mám přetržený jeden vaz, ostatní natažené. Několik dní rameno nesmím vůbec
namáhat a potom asi měsíc a půl
budou rehabilitace.
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Říká se, že zraněné rameno je pro čtyřkolkáře to nejhorší, co ho může potkat…
Bohužel, je to přesně tak. Sám
teď ještě nevím, jestli půjde dál
závodit. Rozhodne, jestli rameno
nebude vypadávat, jak se bude
chovat.
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Pokud by se rameno dalo
do pořádku, zeptám se rovnou: co příští Dakar? Vaše dosavadní vyjádření byla zatím
nejednoznačná...
Rozhodnou tři faktory. Ale ještě
než je vyjmenuju, tak vám řeknu,
že mám pocit, že jsem v Dakaru
neodvedl to, co jsem mohl. Svoje
si pochopitelně řekne zdraví. Své
si řekne ale také rodina, jestli mi
to ještě budou tolerovat, protože
u nás se všechno dosud podřizovalo čtyřkolce, žádné dovolené
a tak dál. A pak také rozhodne
postoj KM Racing teamu. Mám
pocit, že do nás s Pepou vkládali velké naděje a my je nenaplnili, bohužel.
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Ale o svých kvalitách jste
přesvědčil. Útočil jste, dokonce jste v etapě chvíli vedl,
ne?
Ano, v té poslední erzetě jsem jel
první a cítil jsem, že můžu stáhnout ztrátu, nabranou v úvodu
kvůli poruše palivového čerpadla. Pak ale přišel pád.
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Co jej vlastně způsobilo?
Na chvíli jsem se díval na navigaci, nevěnoval jsem se řízení
a v tu chvíli jsem projel hlubokým korytem. To mě katapultovalo, následovalo několik salt
a při dopadu na zem jsem si poranil rameno. Nechtěl jsem to
vzdát, volal jsem na diváky, aby
mi pomohli čtyřkolku obrátit.
Jakmile ale byla zpátky na kolech, bylo jasné, že je nepojízdná.
Já se zkoušel postavit, ale bolestí
jsem se neudržel ani na nohách,
motala se mi hlava, dál pokračovat prostě nešlo.
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Zmínil jste rodinu. Jaký
život žijete, když sesednete
ze čtyřkolky?
Mám běžnou práci u firmy, která pronajímá přepravní obaly.
Mám dvě dcery, bydlíme na vesnici. Žiju běžný život.
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Jen si občas odskočíte za
dobrodružstvím, že? Byla atmosféra na Dakaru skutečně
tak fantastická jako třeba na
fotbale?
Jeli jsme jen přejezd, dvě stovky kilometrů, kde se nezávodí. A okolo trati desetitisíce lidí,
kteří fandí a dodávají vám sílu.
Myslím, že tohle nikdo v Česku
na fotbale nezažije.
ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

Udělal byste v přípravě
nebo při závodě nyní něco jinak?
Připraveni jsme byli s Pepou
dobře. Potkalo nás pár maličkostí, které jsme museli řešit,
ale to je vždycky. O to víc mi
vadí, že jsme závod nedotáhli
do úspěšného konce. Mám co
napravovat.
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Děkuji za rozhovor

TGB – extrémní survival
Jinak to nazvat nelze. Představte si muže, čtyřkolku
a polární kruh. Na dobrodružnou mrazivou výpravu
ke Karskému moři zamířil padesátiletý Francouz
Dominique Mouton se čtyřkolkou TGB Blade 550SE.
L. Záruba, lada@cmn.cz
foto: Icetrek Wordpress

N

ejdobrodružnější však na
téhle výpravě je, že na tuto
23 dní a 6343 km dlouhou
cestu do 35stupňových mrazů ruského polárního kruhu, kde nyní
svítí slunce jen půl hodiny denně,
vyrazil úplně sám. Denně musí
urazit 275 km, ale Dominique si
věří. Musí, protože na všechny fyzické, psychické, cestovní i technické problémy je sám.

Dostatek spánku

Dominiquea Moutona jsme
„zpravodajsky vytěžili“ na letošní

EICMA v Miláně, kde byl hostem
na stánku TGB. Nejvíc nás zaujal
jeho biorytmus, Dominiqueovi
totiž stačí jen 3 - 4 hodiny spánku denně. O to víc je pak ale namáhaná čtyřkolka, její motor běží
19-20 hodin každý den. Dominique totiž nechává přes den motor
běžet i o přestávkách, aby dobil
elektroniku: navigaci, fotoaparát
a GPS SPOT Personal Tracker –
první zařízení na světě, které spojuje sledování polohy i v místech
bez GSM signálu s komunikací
pomocí předvolených SMS.

Stroj

Dominique Mouton si mohl vy-

brat jakoukoli čtyřkolku. Zvolil si TGB Blade 550SE, o které
říká: „Je to robustní čtyřkolka,
která není přehnaně komplikovaná, nemá zbytečnou elektroniku, která by mohla v krutých
mrazech způsobovat problémy,
je přitom dostatečně silná, aby
uvezla všechnu výbavu nutnou pro přežití v ruské divočině, včetně benzínu na 800 km
mezi jednotlivými tankovacími
místy.“ Pro jízdu v těchto těžkých podmínkách je čtyřkolka
navíc oproti standardu vybavená pouze zdvojenou elektrickou instalací, startérem bez vazelíny, vyhříváním karburátoru
a rukojetí.

Kondenzace

Jedením z největších problémů
je kondenzace, kdy veškerá vlhkost okamžitě zamrzá. Tak například musí každé dvě hodiny
zastavit, aby vyndal led z dýchacích otvorů své speciální zimní

helmy Ski-Doo BV2S, protože
jinak by mu ucpal dýchací otvory. Také v noci musí zhruba
každou hodinu odstraňovat led
z dýchacího otvoru ze spacáku,
aby se nezadusil.

Režim dne

28. 12. od břehů Ladožského jezera, odkud vyrážel dál na sever.
Dominique chodí spát okolo
půlnoci. Vleze si do stanu, zachumlá se do spacáku a spí asi
do půl čtvrté. Když vstane, ze
sněhu si uvaří čaj roiboos, na-

Ostrý start byl v poledne
20. prosince 2009 v polském
městě Zgorze asi 80 km od Varšavy. Po 914 km dorazil 22. prosince na hranice Estonska, vánoce strávil v Petrohradě, tou
dobou měl ujeto již 1431 km,
kde si odpočinul až do 26. 12.,
a zatím naposledy se ozval
Dominique
Mouton...

...a jeho TGB

snídá se, mezitím postaví benzinový vařič pod čtyřkolku, aby
rozehřál zatuhlé diferenciály,
které by jinak byly v hlubokých
mrazech vystavené přílišnému
namáhání, nastartuje a vyrazí.
Tak ať to jede, Dominiqu!

