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PRESS RELEASE 
 

New track record at Autodrom Most! 
 
Buggyra Racing team has added another record to its portfolio. Thanks to a 30-year-old Buggyra 
Racing masseur Petr Haluška, known as Blind Bandit, with Renault Clio IV Cup.  
 
Yes, Petr has been blind from birth, yet, despite his handicap, he is a Motorsport fan and he had 
one big unfulfilled dream. He says that he likes to motivate people around him and he wanted to 
show that being blind is not limiting, but it actually open new doors. So, he decided to learn how to 
drive a car and take it to a real circuit. 
 
He began his training on with 301.cz simulators, the biggest European centre with racing 
simulators, where he also found his navigator Jaroslav Ševčík. “Petr has approached us that he 
would like to train with us, which is very wise before you go on a real circuit. And we’ve decided to 
help him. I did three short practice stints with Petr as a navigator, because it’s really difficult. I had 
to be incredibly focused and keep talking. But I think we’ve found some chemistry,” said Petr’s 
navigator. 
 
“We were fascinated what the Blind Bandit tried to do, and we decided to help him. Petr is a real 
car enthusiast and he’s not afraid of challenges. We’ve made a deal with Autodrom Most and gave 
him our Cup Clio from Buggyra Academy,” said Buggyra Racing mentor Martin Koloc. 
 
”I’m really glad that it worked out. Of course, it’s also about safety, so I was very careful at the 
beginning. I believe that I’ll get a chance to improve even more. Big thanks to everybody who 
helped me to make this happen. And of course, I’d not be able to do it without my navigator. 
Surely, he was even more scared than me,” said the Blind Bandit. “I have to admit I was really 
sweating during the drive. In one moment, we even ended up off track and I almost put my feet 
through the floor. But Petr remained calm and reacted to our safety word ‘shit‘ without hesitation 
and stopped the car safely,“ added Ševčík. 
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The new Autodrom Most record for the fastest blind driver is now 4 minutes and 42 seconds, with a 
maximum speed of 101 kph, set by Petr ‘Blind Bandit’ Haluška. He did his try including leaving and 
entering the pits, only with a voice assistance by his navigator Jaroslav Ševčík. “And apart from the 
new record, the Blind Bandit can be also delighted about becoming Buggyra’s new 
physiotherapist,” said Martin Koloc to the delighted record-holder. 
 
You might thing that thats the challenge accomplished for Petr but you would be wrong. As soon as 
he got out of the car, he started on planning how to improve the navigation system so that he 
could go even faster. But the ‘Blind Bandit’ doesn’t stop there, he got a taste for the Buggyra VK50 
racetruck and plans to set a record in that too. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Na mosteckém autodromu padl nový rekord trati! 
 
Tým Buggyra Racing si na své konto připisuje další rekord. Ten zajel nový člen Buggyry, třicetiletý 
masér Petr Haluška alias „Slepý Bandita“, s Renaultem Clio IV Cup.   
 
Ano, Petr je od narození nevidomý. I přes svůj handicap je však velkým motoristickým nadšencem a 
již dlouho měl jeden nesplněný sen.  Jak sám říká, rád motivuje lidi okolo sebe a chtěl ostatním 
ukázat, že slepota neznamená konec světa, ba naopak, může přinést i nové začátky. Rozhodl se tak, 
že se naučí řídit auto a zajede čas na reálném okruhu. 
 
Svoji jízdu začal trénovat na simulátoru u 301.cz, největšího centra se závodními simulátory v 
Evropě, kde našel i svého navigátora Jaroslava Ševčíka. „Petr nás oslovil s tím, že by chtěl u nás 
trénovat, což je před ostrou jízdou na dráze velmi rozumné. Rádi jsme mu vyhověli. S Petrem jsem 
jako navigátor absolvoval tři kratší tréninky. Je to totiž velmi náročné. Musel jsem se pekelně 
soustředit, pořád mluvit. Ale myslím, že jsme se sehráli,“ popsal Petrův navigátor. 
 
„Dost nás fascinovalo, o co se chce slepý bandita pokusit, a tak jsme se mu rozhodli pomoci," 
komentoval mentor týmu Buggyra Racing Martin Koloc. „Petr je opravdový automobilový nadšenec 
a rozhodně se nebojí výzev. Dohodli jsme se tak s Autodromem Most a dali mu k dispozici naše 
cupové Clio z Buggyra Academy,“ dodal Koloc. 
 
„Mám hroznou radost, že se to povedlo. Je to samozřejmě i o bezpečnosti, zpočátku jsem jel 
opatrně. Věřím, že ještě dostanu příležitost, abych se mohl zlepšovat. Všem, kteří mi tohle umožnili, 
chci moc poděkovat. A samozřejmě, nedokázal bych to bez svého navigátora. Určitě si prožil více 
strachu než já,“ svěřil se v cíli Slepý Bandita.  „Přiznávám, že při dnešní ostré premiéře jsem se 
zapotil. V jednu chvíli jsme totiž skončili mimo dráhu, málem jsem prošlápl podlahu, Petr ale 
zachoval chladnou hlavu a na nouzové slovo „průser“ reagoval bez zaváhání a bezpečně zastavil,“ 
přitakal Ševčík. 
 
Nový rekord Autodromu Most pro nevidomého jezdce tedy činí 4 minuty 42 vteřin, maximální 
rychlosti 101 km/h dosáhl Petr „Slepý Bandita“ Haluška, na cílové rovince a svůj pokus absolvoval 
včetně výjezdu a následného vrácení se do boxové uličky pouze s hlasovou asistencí svého 
navigátora Jaroslava Ševčíka. „Kromě stanovení nového rekordu se Slepý bandita může těšit i z 
nového angažmá jakožto fyzioterapeut Buggyry,“ oznámil, k radosti nevidomého, Martin Koloc.  
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Může se to zdát jako spousta úspěchů pro jednoho nevidomého, Petr Haluška ale už hned po dojetí 
plánoval, kde všude se může zlepšit a jak vylepšit systém navigace, aby mohl jet ještě rychleji. 
Zálusk si „Slepý Bandita“ dělal i na závodní tahač VK50, ve kterém se svezl zatím jen jako 
spolujezdec. 
 

 


