
Ru szy li 1 kwiet nia - wy lu zo wa ni po dróż ni cy z Czech, Pol ski i ze Sło wa cji. Nie cel jest dla nich naj -

waż niej szy, nie kon sek wen tna re a li za cja tra sy. Li czy się przy go da. Bo mo że za brak nąć je dze nia i wo dy.

Bo ma szy ny nie chyb nie bę dą się psuć. A ja ki ser wis na an ty po dach zmie rzy się z eg zo tycz ny mi ru ma -

ka mi z epo ki że laz nej kur ty ny?

Au stra lia jest dla wy pra wy TRANS TRA BANT czwar tym kon ty nen tem. Ja ko wy łącz nie cze ski te am
za de biu to wa li na jed wab nym szla ku w 2007 r. Dwa la ta póź niej po ko na li tra sę od Li bii po RPA i na krę ci li
peł no me tra żo wy do ku ment „Tra ban ty ja dą do Af ry ki”. Zdo był on wie le na gród, m.in. w Pol sce. W ko lej nej
nie zwy kłej po dró ży, z Gu ja ny przez bra zy lij ską Ama zo nię do Pe ru i za chod nim wy brze żem do Zie mi Og-
ni stej, do tra ban tów do łą czył ma luch z pol ską za ło gą i osio dła na przez Sło wa ka ja wa. Z tej po dró ży po wstał
uwiel bia ny przez cze skich te le wi dzów 12-od cin ko wy se rial „Tra ban ty w Ame ry ce Po łud nio wej”.  

W Au stra lii jed nym tra ban tem po ja dą po my sło daw cy: Dan Přibáň, Zde nek Krat ky i Vojtěch Du -
chos lav. Dru gim, przy sto so wa nym do pro wa dze nia wy łącz nie rę ka mi, nie peł no spraw ni Ja kub Ko uc ki i
Kristína Ma da jo va. W ma lu chu obok Rad ka Jo ny, któ ry spraw dził się w bo ju po po łud nio wo a me ry kań skich
bez dro żach, za sią dzie świa to wej sła wy trak to rzy sta, Po lak Mar cin „Kak tus” Oba łek.  Je go Ursus po ko nał
już bli sko 20 000 km dróg, łąk, pól i nie u żyt ków Urug wa ju, Ar gen ty ny, Bo li wii, Chi le i Pe ru. Ko lej ny etap
TRAK TO RIA DY (wy pra wy do o ko ła świa ta trak to rem) – z Pol ski do In dii ru szy praw do po dob nie je sie nią.
Żół tą flo tę uzu peł nia dwóch mo to cy kli stów: Ma rek Slo bod nik na ja wie 250 i Do mi ni ka Ga wli czko wa ce -
zet ką 125.

TRANS TRA BANT jest czymś wię cej niż wy pra wą po ja zda mi z epo ki nie re al ne go so cja liz mu. Ta-
 kich wy praw już tro chę by ło, ale żad na z ta kim roz ma chem, po czu ciem hu mo ru i pro fe sjo nal ną re a li za cją
fil mo wą. 7 lu te go set ki fa nów nad pra ską Weł ta wą że gna ły Żół tą Flo tę wy ru sza ją cą na au stra lij sko-azja -
tyc ką tra sę. Dzie siąt ki ty się cy śle dzą po je cha ną po dróż na fej sie. A Dan Přibáň ma po pu lar ność po rów -

ny wa ną do gwia zdy roc ka czy fil mu. Żół ci po dróż ni cy za ska ku ją ab sur dal nym po czu ciem hu mo ru. Bez
na pi na nia ży ły, z za trzy ma nym w cza sie hip pi sow skim fe e lin giem. Udo wad nia ją, że praw dzi wa po dróż z
przy go da mi nie mu si opie rać się na po tęż nym sprzę cie i so lid nych fun du szach. Wy star czy po mysł, po zy -
tyw ne na sta wie nie i je go bez kom pro mi so wa re a li za cja. Na pro wa dza Dan Přibáň, po my sło daw ca i epi cen-
 trum pan de mii. 

Ma rek To ma lik: W hi sto rii two ich wy praw jest po tęż na daw ka spon ta nicz ne go hu mo ru,
nie co dla nas ab strak cyj ne go. Wy da je się, że Cze si ma ją w tym nad Po la ka mi spo rą prze -
wa gę. Wy star czy się gnąć po ja ki kol wiek film Pe tra Ze len ki…  
Dan Přibáň: Ale to Po la cy ma ją spon ta nicz ny hu mor, nie Cze si. Na sze po czu cie hu mo ru jest jak

cze ski film. Pol ski hu mor jest pro sto dusz ny, śmiesz ny od pier wsze go wej rze nia. Wy szło to w fil mie, któ ry
zre a li zo wa liś my w Ame ry ce Po łud nio wej. Ra dek i To mek – ci to do pie ro ma ją po czu cie hu mo ru! Na si ich
uwiel bia ją. Ale cze ski hu mor jest bar dziej skom pli ko wa ny. Lu dzie lu bią gier ki słow ne. Je steś my jak te Pin g-
wi ny z Ma da ga ska ru. 

Pa mię tasz swe go pier wsze go tra ban ta? 
- Tak, bo to by ło pier wsze au to, któ re od pa li łem, i to bez uży cia klu czy ków. Stał po rzu co ny na par -

kin gu. Był rok 1989 – czas, kie dy wschod ni Niem cy ma so wo ucie ka li na Za chód, po rzu ca jąc te swo je tra-
 ban ty. Wsia dłem, po gme ra łem w ka bel kach i za dzia ła ło! Au to za ter ko ta ło, a ja nie mia łem po ję cia, jak się
je pro wa dzi.   
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zo sta nia tra vel bry tą? 
- Odro bi nę, te raz to lu bię, zo ba czę, co przy nie sie los.  
W 2017 ro ku pla nu jesz po wrót Flo ty z Ban gko ku do Pra gi. I co po tem? Mars wzy wa? Masz
in ne po my sły?
- Oczy wi ście! Jest jesz cze An tar kty da i nie mu szę po dró żo wać tyl ko tra ban tem. Mo gę i chcę po-

 dró żo wać czym kol wiek, by le żół tym! 
Dan, co chcesz udo wod nić ak cją „Tra ban tem napříč kon ti nen ty”? Szcze rze!
- Chcę udo wod nić lu dziom, że wię kszość prob le mów tkwi wy łącz nie w ich gło wach, po ka zać, że

mo gą zro bić co kol wiek, je śli tyl ko te go pra gną, je śli w sie bie wie rzą. 

Re la cje, fil my, zdję cia z au stra lij sko-azja tyc kiej wy pra wy TRANS TRA BANT NAPŘÍČ KON TI NEN TY
moż na śle dzić na stro nie WY PRA WY W SED NO SPRA WY (wsed no spra wy.pl). Wy pra wa wy star to wa ła ze
sto li cy Au stra lii Za chod niej Perth 1 kwiet nia! 

Wię cej: www.trans tra bant.cz i www.trans tra bant.pl

K A  L E N  D A  R I U M  D E  K A  D Y  ( 2 0 0 7 - 2 0 1 7 ) :

2007 Jed wab ny szlak przez Tur cję, Iran, Tur kme ni stan, Uzbe ki stan, Ka zach stan i Ro sję. 
Żół ta Flo ta: dwa tra ban ty. 

2009 Tra ban ty ja dą do Af ry ki, z Li bii do RPA. Żół ta Flo ta: dwa tra ban ty. 

2012 Tra ban ty ja dą do Ame ry ki Po łud nio wej, z Gu ja ny przez bra zy lij ską Ama zo nię do Pe ru 
i za chod nim wy brze żem do Zie mi Ogni stej. Żół ta Flo ta: dwa tra ban ty, ma luch i ja wa 250.

2015 Tra ban ty ja dą do Au stra lii, z Perth, przez pu styn ne ser ce kon ty nen tu na wschod nie 
wy brze że i aż po krań ce pół wys pu Jork, wzdłuż za to ki Kar pen ta ria do Dar win, stam tąd 
pro mem na Ti mor, do In do ne zji, Kam bo dży, La o su, Taj lan dii. Żół ta Flo ta: dwa tra ban ty,   
ma luch, ja wa 250 i ce ze ta 175.

2017 Tra ban ty z Ban gko ku wra ca ją do Pra gi. Pi sa nie ksią żek, wspom nień, set ki wy wia dów
i pro kre a cja. Żół ta Flo ta: jak wy żej, je śli wszyst ko pój dzie do brze, a tak za kła da plan. 

Dan Přibáň - 38 lat, mi łoś nik bie ga nia, dzien ni karz, fil mo wiec i od kryw ca. Au tor fil mów do ku -
men tal nych z po dró ży. Za ło ży ciel Under film, or ga ni za cji zaj mu ją cej się wspie ra niem nie za leż nych fil mow ców.
Or ga ni za tor Fe sti wa lu Fil mów Nie za leż nych „Wy śnio na Zie mia”. Nie stru dzo ny pro pa ga tor na u ki i tech ni ki.
Wie lo krot nie udo wod nił, że chcieć to móc. Ama tor skie fil my krót ko me tra żo we two rzy od 1992 ro ku. La u -
re at wie lu kra jo wych i za gra nicz nych na gród fil mo wych. Mi łość do po dró żo wa nia z pa sją fil mow ca po łą czył
w 2007 ro ku, kie dy z mi ni mal nym wy po sa że niem fil mo wym ina u gu ro wał swój pierw szy du ży pro jekt „Tra -
ban ty na jed wab nym szla ku”. Praw dzi wy suk ces przy szedł ze zre a li zo wa nym trzy la ta póź niej fil mem „Tra ban -
ty ja dą do Af ry ki”. Po mi mo że nie tra fił do ofi cjal nej dy stry bu cji, zo stał uzna ny za naj bar dziej uda ny do ku ment
2011 ro ku i naj le piej oce nia ny cze ski film od 2003 ro ku (we dług Fil mo wej Cze cho sło wac kiej Ba zy Da nych,
ČSFD.cz). Ob ser wo wał pra ce przy fil mie „Tra ban tem na ko niec świa ta” (Ame ry ka Po łud nio wa), któ ry zo stał
wy e mi to wa ny w 12 od cin kach, sta jąc się ulu bio nym se ria lem te le wi zji cze skiej. o

Do wa szej wy pra wy przez Ame ry kę Po łud nio wą do łą czy li Sło wak Ma rek Slo bod nik na ja -
wie 250 i Po la cy - Ra dek Jo na z Tom kiem Tur cha nem - w ma lu chu 126p. Pro jekt stał się nie -
mal wy szeh radz ki. Tak chcie li ście? 
- To ro bo ta Po la ków! Ni gdy wcześ niej nie my śla łem o mię dzy na ro do wej eki pie. Pew ne go dnia zo -

ba czy łem dziw ny nu mer w mo im te le fo nie, i to był To mek. Po wie dział, że ścią gnął so bie film „Tra ban ty ja -
dą do Af ry ki” i nie źle się uba wił. Po czu łem się co kol wiek dziw nie, bo pi rat chwa lił mo ją ro bo tę. A on
na da wał da lej, że był ma lu chem w Mon go lii i chęt nie przy łą czył by się do na szej eki py. Zgo dzi łem się, pod
wa run kiem że po je dzie tra ban tem. On się jed nak za parł: ma lu chem. Wy szpe ra łem w Wi ki pe dii, że ma luch
jest pół me tra krót szy od tra ban ta. Nie da się trzech tra ban tów od pra wić jed nym kon te ne rem, ale już dwa
i ma luch pa su ją jak ulał! Uzna łem, że to do bry znak, i po wie dzia łem Tom ko wi, że mo że je chać ma lu chem,
o ile prze ma lu je go na żół to. „OK, prze ślij mi kil ka pu szek żół tej far by ma i lem” – skwi to wał.  A ja po my śla -
łem: „War to by mieć praw dzi wie sło wiań ską za ło gę, do ko op tu ję Sło wa ka”. Ma rek Slo bod nik był pierw szym
wy bo rem, bo uda ło mu się wcześ niej do je chać cze cho sło wac kim mo to ro we rem z Bań skiej By strzy cy nad
Mo rze Aral skie. I wró cić. 

Wieść trans gra nicz na nie sie, że Cze si odro bi nę śmie ją się ze Sło wa ków, Sło wa cy z Cze -
chów, a Po la cy na jed nych i dru gich pa trzą z gó ry. Czy te ste re o ty py ma ją wpływ na re la -
cje w eki pie?
- Ko cha my ste re o ty py! Kie dy spo ty ka my Niem ców, ob śmie wa my ich. Cze si zna ją Sło wa ków i vi -

ce ver sa, ale nie wie le wie my o Po la kach. Są dzę, że współ pra ca na li nii Po lak - Sło wak - Czech jest per fek -
cyj na z uwa gi na nie wiel kie róż ni ce w men tal no ści, po jmo wa niu świa ta. Cze si są ty mi, któ rzy zwy kle bar dziej
się prze jmu ją, są le piej przy go to wa ni i ma ją plan B. Po la cy i Sło wa cy zaś ja dą do ce lu bez trzy man ki. To do -
bre, wbrew po zo rom, mieć w dru ży nie dwie skraj ne wi zje dzia ła nia.   

A mo że to wszyst ko tra ci zna cze nie dzię ki po czu ciu hu mo ru, któ re na pę dza wa szą przy-
 go dę?

- Zga dza się. Z mo je go pun ktu wi dze nia mam wię kszy prob lem z ostroż nym spo so bem my śle nia
Cze chów niż pol skim bo ha ter stwem. Ge ne ral nie spro wa dza się to do zła pa nia dy stan su do sie bie sa me go. 

Z jed nej stro ny Au stra lia dla Żół tej Flo ty wy da je się naj prost szym do po ko na nia kon ty -
nen tem – nie ma gra nic, nie po trzeb ne go stre su z ich prze kra cza niem. Z dru giej, am bit na
tra sa, ja ką wkre śli łeś, za po wia da przy go dy w bez dro żach bez kres ne go Out bac ku. Cze go
się naj bar dziej oba wiasz?   
- Biu ro kra cji! Prze czu wam, że w tym te ma cie cze ka nas woj na. Wy glą da na to, że Au stra lij czy cy ko -

cha ją stem ple i prze pi sy.  Bo ję się, że mo gą nas za trzy mać. Po za tym oba wiam się ja do wi tych stwo rzeń i
bra ku wo dy. Nie mniej znio sę to dziel niej niż spot ka nie z urzęd ni ka mi w po rcie. Zresz tą nie je dzie my tyl -
ko przez Au stra lię. Na na szej tra sie są Ti mor Wschod ni, In do ne zja, Ma le zja, Taj lan dia, Kam bo dża i La os.
Wie le gra nic, po ten cjal nych prob le mów i wy zwań.  

Au stra lij czy cy są mniej szy mi for ma li sta mi, niż ci się wy da je. Ich pra wo jest pro ste i prag-
 ma tycz ne. Nie po wi nie neś oba wiać się kło po tów, tak że w bu szu. A wę że i pa ją ki się cie bie
bo ją, od żół te go bę dą ucie kać. W prze ci wień stwie do much! Nie za pom nij za brać kil ku za-
 pa so wych wy cie ra czek. Je den z tra ban tów jest przy sto so wa ny do pro wa dze nia przez oso -
by nie peł no spraw ne.  Je śli coś pój dzie nie tak, żar tem te go nie na pra wisz…
- Wiem, ale je stem do brej my śli. Ufam, że nie bę dzie prob le mów. Mo że z sa mo cho dem tak,  ale

nie z Ja co bem i Kri sti ną. Lu dzie nie peł no spraw ni przy wy kli do trud no ści. Ma ją tak skom pli ko wa ne ży cie, że
kło po ty zno szą i roz wią zu ją le piej niż peł no spraw ni. Wie rzę w nich.

A skąd po mysł na żół ty ko lor sa mo cho dów?
- Ni gdy nie chcia łem żół tych aut. Zde cy do wał o tym zbieg oko licz no ści. Je den ze spon so rów pier-

 wszej wy pra wy za pro po no wał po ma lo wa nie sa mo cho dów za free, ale je dy ną op cją je go fir my był ko lor
żół ty. Wte dy go nie na wi dzi łem, dzi siaj ko cham ten ko lor. Jest naj lep szy ze wszyst kich, po zy tyw ny, śmiesz -
ny, bo au ta wy glą da ją jak pla sti ko we ka czki w wan nie, a w na tu rze nie ma wie lu kon ku ren cji o tej  bar wie,
co spra wia, że nasz cyrk per fek cyj nie wy cho dzi na fo to gra fii. Mo że z wy jąt kiem od kryw ko wej ko pal ni siar -
ki i pól upraw sło necz ni ka.  

A czy w Cze chach mó wi się o oso bie, któ ra po stra da ła zmy sły, że ma żół te pa pie ry?

- Nie wiem, mu szę za py tać mo ich sza lo nych przy ja ciół.   
Wy da jesz książ ki, krę cisz fil my, udzie lasz se tek wy wia dów, po wsta ją żół te te le dy ski. Być
mo że tak że w Pol sce bę dziesz iko ną nie kon wen cjo nal nych po dró ży. Czy nie oba wiasz się
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