
Zamáčkněte s|zu, končí jedna
úspěšná h istotická etapa. Do
důchodu jde závodní GIadia.
toÍ Rx 510, který má na svě-
domí to, že tah|e čtyřkp|ka se
dostaIa do podvědomí íětšiny
českých čtyřkoIkářů, neb0 to,
že v 0ffroadma latonech tyhIe
oůvodně nezná mé čínské stro-
je začaIy porážet konkurenty
podstatně zvučnějškh jmen.

: :(e spo|!pÍáce 9 renonov.nou če5koU f i rmou
-i sporting, kteÍé VyÍábi dumjče, jež svo]í
' . 'a  i tou,  a e h|avné extrémniodo noýiVysoce
.lekonávaji Vše, s .im G adlatory na záVodech
]zdiy '  o l tatně jsou púvodně vyv in l té pÍo
:!tokros a j inó závodni  automob Iy '
'' 5.zoně 2009 jsme UŽ měi ]o!Íney]\,,lan
' . lnr t]na |úa|áta jen prÓ sebe'  áe na dr!hoU
st lanu 5e UŽ také , .čaa ÓzýVat ' 'am'Ťcká ' ,
kr ze' takŽe 5e preventivně omeŽovaly nák|ady
.a záVody a staítova|o se na |oňských íroiich'
ý aíně .n nikdo neo.ekáVa| ně].ké zizračné
!mlsténi '  Mařt ln se a|e popÍ.|  5e stá lnou. i
techIikou' kteÍá nakonec ProkázaIa VysÓkoL]
5Poehivost  a odo noý a nakonec dÓkáza
.e ý leÍió 5 přch|edcm Vyhrát Na 9tÍojkh by|o
opÍot oňsku jen má o aněn'  VJíné je. lnoL]
vyÍaznou zmČnou by|o po!Ži t i  nové !]eneÍdce
t Um tú HP 5Port in9 '  kteroU doía kdispozc i
z|rrL]ba V pÚ|ce sezony'

t t t ( , ' | { -
^ k . le  ]e  ta]emíV i  Úspčchu G|ad ia tora?  ]ak  je

nroŽne, Že tah e ce kem nenápadná pét stÓVka
ýi cLrje a poráŽi Po|ar 5y' can Amy llenegady
800 á  da  š i  výkonnčiš i  í ro je?  Manažeí
z.Vodniho týmu Jouln.ylr.4an R.cln! k tonu
! úlněvem a nadsizkou řiká: ,Kdybych vám
(o prcz|adi|, nusel bych ýáj z'blt','' ^|c hncd
iii5 Vcdc k záVodnim írojúm, ktď.] zcc|a prot

o tckávón i  nc5to] iVe  Vyb.Vené há|e  obk lopené
lýmcm techn ikŮ , .e  smutné !e  k rČizab áccnó

]cštč zc záVodu pod p|achtÓÚ V rc|l! dvola'
Hn.d  5ec lozv id im '  Že  takh|e  tU no] iVŽdyskoro
do ponedli chv|e před záVodern a pracovat

se  na  n ich  zaa in .  (ak  dva dny p ied  (ar tem.

5tloje se Úmyji' VyČ ni, zkontroiUje a opÍavi sé
Vie ,  co  se  poškÓd io  a  s t ro] j c  p ř ip l i ven nJ  da  i i
záVod' A cÓ kontrÓ. a pravclcLna lozbÓrk.
sboíka motoIU' tÓ ik,ob ibená,' m otocykIoVýlni
ŽáVo.lniky] Nic takového nccx stljc, MotoÍ !e
z. ce|ou sezÓnu neroz.bÍa] an jednoL]| l,4otor

PĚrsHrnE$ÍTKnlnE n0 GHONU
] .  tot iŽ iedno! ,  téch 

"tajných' '  ing|ederc i '  konkurence '  To mu za luču]e něko|kanásobně
ktcrc tymU ]oUÍney^'4an piines|y to|ik vitézstvi. vyšši Životnost při ŽáVodecr a sniŽuje
J'] proíč jednod!chý' piedimenzovaný a díky pravděpodobnost fatá ního poškozeni' A to
tomu]Vem spo|eh| vý '  Da|šÍ přísadou Úspěc h u tajemstv i  úspěchu G|ada? Nakonec mi ho
]e rám íro].' kteÍý pii íejné kva|itě mateÍiá|u pÍozradi|i' Neni V nejvétšim výkonu, ani
ma Vý|azné tuíši stěnu Íubek' než pouŽÍvá v nejehčím íroji' ani V Žáz€mi na záVodech.

' /1 ÍajPn9Íýi G|adiatoÍa tkví v jeho VyváŽenÓs(i.

í souhÍn jízdních V]astnosti spÓ|eh ivÓsti

n-  *, ' .  G|ad|ato lŮ Bx5l0 9e

I/datue do sezo.v 2007'  |dv tovdÍn| '
l rým ]ourneyfi4anu staltova| áŽ pred

|étem a vynecha| něko|k záVodů' By| to rok
seznamován] s možnostmi strojů i jezd.ú'
startÓVa|o 5e prakt].ky na VŠeín, co fi rma nabí2í'
aby se Vytipov;I nej|epši strcj pÍo závody.
NakÓnec VÓjba pad|a na G ad]atora a by|a to
dobrá vo|ba' V tomto ''n!|tém', roce se tým
nauči cojet řeba na stro] iVy|epš t  nebo upÍavi !
aby by| schopen VydrŽet ceý extrémnízáVod'

KaŽdopádně to byy plakticky komp|etně
sériové 9tÍoje' I mechznici mé|i jedinečnou
moŽnost zjistit, jak to na Žávodech chodi' co
je třeba s sebou vozit na závody a co třeba jen
zbytečné ŽabÍá mGto v kamlonL]. Výsedek
na kon(i sezont kdy |'1artin sLáma skončii
V konečném pořadítřídyTR na třetím mktě,tak
by| obrovským zadostiučiněním téh|e snahy
iVeIkým pÍekvapením'
Na koni sezony,] ješté Upravený G|adiator
nřhnLrI  v sed|e s ]aÍdÓu Vojnou pouíní

záVod UAE Dcseít chaIenge' Výs edné Čtvrté
misto s budou všichni  č|enÓVé týmu d ouho

firÍl:ÍtrtiTrllllÝ7-
V roce 2008 se Už do týmL] dostal novýje,dec
]\,1art]n ]\'4a|át, aIe kVů| jeho sín ouvě s End!Ío
týmem ješté neínoh] odjet Všechny záVody'
TakŽedíkyabsencina něko ika podn. ich z toho
by|o opět ce]kové třetí misto V será U' 5tÍoje
Gadiator by|y pouŽity pÍo tL]to sezónu zcela
nové a Jouln€yMan Bacinq Team 5e pusti do
jejich vy]epšení' kteÍá mě|a unroŽnit nejen se
zÚčaínit' aIe pokUd moŽno l Vyh Íávat' Zadá nim
by|o postavit stroj s převahoLr sériových dí ů, a]e
s nezby,tnými úpÍovami t|umení' výfukového
Vedení a samozřejmé také s od|ehčením
a demontáží Všeho zbyteČného' Navázaa se

a Přiměře.ého Výkonu z něj dě|ají ,ne,ma ra',
offroadových Íati kteÍý je schopen d ojet téměř
za jaký(hko|iv podmínek a neunavizáVodnik2
to|ik' jako přemotořované stÍoje konkurence'
A v nepo,|edni řadě k němu přispivé
i fenomená|níjezde. ]\4a Ít n J\,,|a át, kteíýdokáŽe
strcjidát Vše' co potřebuje a neje,dí!ioVě, a|e
s rozumem a íozvahou a př€ío peke|né íych|e.
Letos ode]de závodni G|adiatÓí Rx5]0 do
dŮchodu a bude nahrazen novým mode €m
Po tř €ch ]etech ''5 Užby' na to ostatné má
přáVo' Ae nový mode, coŽ bude s nejvétši
pravděPodobnoíi šest]stovka GladiatÓr
X6 bude maxiňáné Vycházet 2 poznatků
a zkušenosti jehÓ předchůd.e' Protože proč
měnit  něco '  coje spo eh ivě vyzkoUšéné?
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