
Rallye – Spojené arabské emiráty

První titul v Emirátech 
je na dosah
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Na zimní měsíce zpestřené šotolinou rychlostních zkoušek na 
půdě Spojených arabských emirátů si Petr Kačírek už zvykl. 
Letos se pilot Duck Racing týmu představil ve zdejším šampi-
onátu v automobilových soutěžích už pošesté. Poprvé má ale 
hodně blízko k titulu. Po třech soutěžích jsou se spolujezdkyní 

Petrou Řihákovou druzí se ztrátou pouhého bodu na domá-
cího favorita šejka Abdulláha Al Qasimiho.



Od dubna, kdy slunce rozpálí písky emirátů, má 
rallye přestávku. Šampionát bude pokračovat až 
na podzim, kdy se o novém mistru rozhodne při 
Rallye Abú Dhabí a Rallye Dubaj. A tak jsem se 
Petra po návratu domů zeptal:

Petře, jak vůbec funguje sportovní život v Emi-
rátech v době covidu-19?
S covidem bojují i v Emirátech a všechna opat-
ření proti pandemii se striktně dodržují. Chodí se 
v rouškách, měří vám teplotu a na úřady může-
te přijít jen s testem PCR, ale ten je zdarma. A 
intenzivně se očkuje. Do podzimu má být každý 
z deseti miliónů obyvatel naočkován proti co-
vidu. Důvodem je plánované otevření světové 
výstavy v Dubaji. Všechno je připravené už od 
loňského roku. Na podzim by se konečně měly 
otevřít brány Expa. A podle toho, co jsem viděl, 
bude to nádherná akce. Jinak v Emirátech všech-
no funguje. Konají se i sportovní akce. Odjely se 
nejen tři soutěže šampionátu v rallye, ale hrály 
se i tenisové a golfové turnaje. Proto jsem rád, 
že jsem zimu mohl u Perského zálivu opět prožít 
a zazávodit si.

Pojďme k rallye. Šampionát má za sebou tři 
podniky, ty jsi dva vyhrál a na devíti rychlost-
ních zkouškách jsi byl i absolutně nejrychlejší. 
Mohla být bilance ještě lepší?
Mohla, protože na první Rallye Šardža, která se 
jela ve třetím největším emirátu, nám přestalo u 
Subaru Impreza Sti fungovat turbo těsně před 
koncem a my byli rádi, že jsme soutěž dokončili 
na pátém místě. Smůla, ale i to patří k motoris-
tickému sportu. Další dva podniky jsme už absol-
vovali se Škodou Fabia R5, která dorazila z Evro-
py. V únoru nás čekala Rallye Umm al-Quwain. 
Jela se na území nejméně lidnatého emirátu, ale 
za to při pobřeží Perského zálivu. Proti ostatním 
soutěžím náš čekaly trochu odlišné podmínky. 
Jelo se víc po písku. Absolvovali jsme něco přes 
šedesát kilometrů na rychlostních zkouškách. 
Svezli jsme se krásně, moc se mi to líbilo. Se 
šejkem Abdulláhem jsme svedli velice vyrovnaný 
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boj. Březnová soutěž Al Thaid Rallye patří také 
k tradičním podnikům šampionátu. Odehrála se 
už na zdejší klasické šotolině, protože se jelo ve 
vnitrozemí poblíž hranic s Ománem. O stupně ví-
tězů s námi bojoval nejen šejk Abdulláh, ale také 
Václav Kopáček, který jel se Subaru Impreza. A 
zase to bylo velice dramatické, protože rozdíly 
mezi námi, šejkem Abdulláhem a Václavem byly 
až do cíle minimální. 

Jak vidíš své podzimní šance na titul?
Samozřejmě, že bych rád titul získal. Jenže otáz-
kou je, co udělá covid. Loni byla například druhá 
polovina šampionátu v Emirátech zrušena. V této 
chvíli nám se závěrečnými soutěžemi v Emirá-

tech koliduje ještě termín Pražského rallysprintu, 
který bych také rád jel. A pak není vůbec snadné 
tady vyhrávat. Penalizace jsou naprosto běžné 
a někdy se divíte za co. Nejběžnější je zkrácení 
tratě. V otevřené krajině, kde jen kuželi označují 
místo průjezdu, se to ale lehce stane. Takže uvi-
díme na podzim.

Co plánuješ v automobilových soutěžích na do-
mácí půdě?
V současné době čekám netrpělivě na informa-
ce o lodi, která přepravuje naší týmovou Fabii 
z Dubaje do Evropy. Počítali jsme s tím, že na 
Šumavě budeme startovat. Jenže v Suezském 
průplavu uvízla obří nákladní loď a doprava se 

zastavila. Když jsem mluvil s naším přepravcem, 
tak loď byla v pořadí 340 z 370 plavidel, které če-
kaly na vjezd do průplavu. Suez se pak sice ote-
vřel, ale nikdo neví, jak rychle si s vykládkou lodí 
poradí v Hamburku. Stále víc se smiřuji s tím, že 
na Šumavě budeme chybět. Pak nás čekají Hus-
topeče, určitě se chystáme na Rallye Bohemia a 
vynechat nechci ani padesátý ročník Barumky. 
V programu máme ještě starty v rallysprintu. 

Děkuji za rozhovor.

Text: Karel Malina
Foto: Duck Racing
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Komplexní nabídky služeb, které pokrývají aktuální požadavky realitního trhu.

Prodejte byt, dům či další reality s naší realitní kanceláří. 
Specializujeme se pro oblasti Brna, Břeclavi, Hodonína a Kyjova, kde můžete navštívit také naše realitní pobočky.


