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PRESS RELEASE 
 

Buggyra is not giving up on 2020 after first testing at Most 
 
The unusual silence on Autodrom Most caused by government restrictions came to an end on 
Tuesday with Buggyra Racing team’s specials. 
 
“After a long time, we were finally able to return to the racetrack and start our preparations for the 
upcoming season again. It’s a great feeling to smell the fuel and tyres again,” said happy Tomáš 
Enge. 
 
“We’re delighted to be able to even test in the current situation. We still believe that most of this 
year’s planned events are going to happen and we want to attack the front positions,” added David 
Vršecký. “While the current situation is difficult for all teams, the SuperTrofeo Europe series still 
hasn’t cancelled any planned events, only postponed them, so we believe that we will be able to do 
the full season,” shared Jiří Mičánek the optimism. 
 
“We’re lucky to get such an opportunity for testing. We have all our circuit specials here and most 
of the drivers, so we can get the idea how strong we are now and how can we improve,” said team 
mentor Martin Koloc. “We have a Clio from Academy, Lamborghini from Mičánek’s team, and of 
course we have our first test with Mercedes GT3 and also a VK truck, where we made some 
changes to the engine and we’re curious to see how is that going to do,” said Vršecký, a chief 
engineer of Buggyra. 
 
While the team has brought all its cars to the track, some drivers were forced to miss out on the 
testing due to the current situation. “Unfortunately, we don’t have any of our top Truck drivers 
here. While Adam has already returned from Spain, he is still in a quarantine. Téo, who is from 
France, cannot even get here. So, I did a few laps, then Tomáš as well, with Aliyyah driving the VK 
for the rest of the day,” said the two-time European Champion in truck racing. 
 
“Today’s test went very well, as we had our first opportunity to try the GT car on a circuit. We have 
tried several different setups, we are watching lap times and getting used to the car. David is 
learning with a car that has such a high downforce but does not weight 5 tonnes. You need quick 
reactions in there and while it’s going to take David some time, I have no doubts that he’s going to 
be just as fast as me and the others,” said the only Czech Formula 1 driver Tomáš Enge about his 
team mate.  
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Clear sky, cold air and first kilometres on an empty track. That was an ideal situation for Vršecký to 
get used to the new car. “These were my first kilometres in a GT car. I am so excited about it. 
Everything is different and with every kilometre I learn something new. Tomáš has set a reference 
lap and I am trying to get near that time. It’s something new for me and I like new things, so it’s 
been an amazing day, especially with a clear blue sky and driving on a circuit,” said excited David. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Buggyra nad sezónou 2020 hůl neláme. Vyrazila testovat do Mostu 
 
Neobvyklé ticho, které zavládlo na mosteckém autodromu po zavedení vládních restriktivních 
opatření, v úterý prořízly motory závodních speciálů týmu Buggyra Racing. 
 
„Po dlouhé době nám bylo opět umožněno vyrazit na závodní trať a začít se pořádně připravovat na 
nadcházející sezónu. Je to skvělý pocit zase cítit vůni závodního benzínu a spálených pneumatik,“ 
radoval se nad příležitostí testovat Tomáš Enge. „Jsme nadšení, že vůbec za současných podmínek 
můžeme testovat. Rozhodně stále věříme, že se většina letošních závodů odjede a my se chceme 
hned od začátku umisťovat na předních příčkách,“ přidal se ke svému týmovému parťákovi David 
Vršecký. „Současná situace je určitě složitá pro všechny závodní a sportovní týmy, SuperTrofeo 
Europe nám ale zatím akce neruší, jen je přesouvá, takže my věříme, že sezonu odjedeme ve sto 
procentech,“ sdílel optimismus Jiří Mičánek. 
 
První testování hned v plné polní. „Máme štěstí, že se naskytla tato příležitost testovat. Máme zde 
všechny naše okruhové speciály a většinu jezdců, tak abychom mohli zhodnotit, jak na tom aktuálně 
výkonnostně jsme a mohli se posunout někam dál,“ vysvětlil mentor týmu Martin Koloc. Na 
mosteckém autodromu se tak najednou proháněli stroje 4 specifikací.  „Máme Clio z academie, přijeli 
kluci od Mičánka s Lambem, samozřejmě poprvé jezdíme na okruhu s Mercedesem GT3 a nechybí 
ani VKčko, kde jsme udělali nějaké změny na motoru, takže zjišťujeme, jak se to bude chovat na trati,“ 
představil všechny přítomné speciály šéfkonstruktér Buggyry Vršecký.  
 
Auta se shromáždila všechna, jezdců však kvůli aktuální světové situaci pár chybělo. „Bohužel co se 
trucků týče nemáme tady žádného z našich hlavních jezdců. Adam se sice ze Španělska už vrátil, 
momentálně je však stále v povinné karanténě. Téo, který je z Francie, se sem momentálně ani nemá 
šanci dostat, takže já jsem několik kol odjel, svezl se i Tomáš a jinak zbytek dne s VKčkem trénuje 
Aliyyah,“ dodal dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů.  
 
Dnešní test probíhal velice dobře, poprvé jsme vlastně měli možnost vytáhnout GTčko na okruh. 
Zkoušíme různá nastavení, sledujeme časy a sžíváme se s tím autem,“ hodnotil průběh dne jediný 
Čech se zkušenostmi z Formule 1. „David se učí, zjišťuje, jaké je to jezdit s autem, které má velký 
přítlak a neváží 5 tun. Na takové auto jsou potřeba velmi rychlé reakce, bude to samozřejmě určitou 
dobu trvat, než si David na auto zvykne, ale jsem přesvědčen, že pak bude zajíždět stejné časy jako já 
nebo ostatní jezdci,“ hodnotil výkon svého parťáka Enge.  
  



 

 
BUGGYRA Power Sports SE – ID: 06695639, Klimentská 1246/1, 110 00  Praha 1, Czech Republic  

 
- 4 - 

Azurové nebe, chladný vzduch a první kilometry na trati jen pro sebe, pro Vršeckého ideální 
seznámení s novým vozem. „Já jsem se vozil poprvé GTčkem, jsem z toho úplně nadšenej, všechno je 
tam jiné, já se učím každým kilometrem. Tomáš zajel referenční kolo a já se k tomu času snažím 
dostat. Pro mě je to něco nového a nové věci mě baví, takže za mě úplně skvělej den, modrá obloha, 
jsme na okruhu a jezdíme, “ řekl pozitivně naladěný David. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


