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PRESS RELEASE 

 
Buggyra heading into clouds! 
 
Buggyra’s fleet welcomes a new addition and also a new place to meet its fans. The airplane IL-
18D sits on a rest area at D10 highway between Mladá Boleslav and Bakov nad Jizerou. Unlike 
the rest of the Buggyra Zero Mileage Racing fleet, this Ilyushin is for public use all year long. 
 
A businessman František Vágner leads the whole project together with Buggyra Zero Mileage 
Racing, and he has decided to allow people the opportunity to experience something unique, that 
is not usually possible. This new project of an entertainment rest area if called BUGGYRA AIR and it 
has been unveiled on the 51st kilometre of D10 highway, between Mladá Boleslav and Bakov and 
Jizerou. And this four-engine propeller airplane has been a unique refreshment place on the 
highway for the past 34 years. 
 
“Unfortunately, it didn’t get enough maintenance and there was a real risk of closing it down. So, 
when there was an offer to buy the place, I took it under my wings with a plan to renovate it and 
make it a nice place for everyone again. That’s why we have a playground here, we’ve improved 
the food quality and we intend to show all kinds of machines here. At the moment, we have several 
American veterans – emergency vehicles (ambulances, fire cars, police cars) and today, we’ll be 
adding also a Buggyra Speed Truck, in which Aliyyah Koloc has just recently broken two worlds 
records,” said František Vágner, an owner of the renovated place at 51st kilometre of D10 highway, 
about his vision. 
 
“I’ve liked the idea of combining our business activities together with Buggyra since the beginning. 
Martin just had to promise that apart from a display for his racing trucks, he won’t require us to 
show also all the trophies, because the capacity of the plane would be reduced significantly,” joked 
Vágner. 
 
„We’re just finishing. The plane is completely in Buggyra’s colours. The outside area and exposition 
are fully functional, but we still don’t have an exact date right now. However, we’ll celebrate 
Buggyra’s success at Most, which I totally expect, in this plane.” 
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The team owner Martin Koloc then also shared his thoughts on the new partnership, in which he 
sees that Buggyra has to keep expanding its portfolio, which is already global. 
 
“Buggyra Technology Centre has been around for the last 20 years and it’s still the same. Also, 
adding a plane is fitting right now, considering future our plans, that I can’t discuss right now. It’s 
convenient and symbolic,” said Koloc. 
 
“At the first place, we were interested in a project, that would enlighten people, especially families 
with children. Also, we’ve gained a base from where we can start all our travels, especially to 
Dakar. And we’re planning to do some presentations of our activities and we hope that it becomes 
a place where we can celebrate our triumphs. Moreover, we can be proud of having the best 
drivers’ line-up of any team in the Czech Republic. Tomáš Enge, Jaroslav Janiš, David Vršecký, Adam 
Lacko, they’re the best of the best and together they make the perfect team. They’ll be helping a 
lot to our younger drivers Téo Calvet, Aliyyah and Yasmeen Koloc to get the best possible results.“ 
 
And if you did not happen to be around today, there is no need to worry. The Speed Truck will 
remain on a display near the plane and there will be many more opportunities to stop by, take a 
picture, and even get a signature from the drivers or to talk to them. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Buggyra míří do oblak! 
 
Početná flotila strojů Buggyry má nový přírůstek a zároveň tým odhaluje místo pro setkávání se 
svými příznivci. Je jím letoun IL-18D stojící na odpočívadle na D10 mezi Mladou Boleslaví a 
Bakovem nad Jizerou a na rozdíl od ostatních čistě závodních speciálů z dílen Buggyra Zero 
Mileage Racing, je tento Iljušin určený pro celoroční využívání širokou veřejností. 
 
Podnikatel František Vágner, který celý koncept odpočívadla realizuje se společně s Buggyra Zero 
Mileage Racing rozhodl umožnit všem příznivcům zajímavých strojů osahat si to, co v běžných 
případech není možné. Představení nového projektu zábavního odpočívadla s občerstvením s 
názvem BUGGYRA AIR proběhlo na 51. km dálnice D10, mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad 
Jizerou, jehož nedílnou součástí je právě zmiňované čtyřmotorové vrtulové letadlo, které již více jak 
34 let slouží pro občerstvení kolemjedoucích.  
 
„Bohužel se mu nedostávalo dostatečné údržby a hrozilo jeho uzavření. Proto když se objevila 
nabídka na prodej areálu, vzal jsem si za své to tu zrekonstruovat a udělat z toho opět příjemné 
místo, kde si každý přijde na své. Proto tu máme dětské hřiště, zvedli jsme kvalitu občerstvení a 
plánujeme zde výstavy strojů všeho typu. Momentálně tu máme vystaveno několik amerických 
veteránu z řad záchranných složek (ambulance, hasiči, policie) a dnešním dnem počínaje zde bude k 
vidění i Buggyra Speed Truck, se kterým Aliyah Koloc před nedávnem pokořila dva světové 
rekordy,“ představoval svoji vizi František Vágner, majitel nově zrekonstruovaného zábavního 
areálu odpočívadla na 51. km dálnice D10.  
 
„Spojení vlastních podnikatelských aktivit s tím, co dělá Buggyra se mi zdálo od prvopočátku 
smysluplné. Martin mi musel jenom slíbit, že vedle víceméně pravidelné instalace závodních 
speciálů nebude vyžadovat prostory na poháry a trofeje, neboť kapacita letadla by se tím pádem 
snížila na minimum,“ žertoval Vágner a dodal: „Finišujeme, letadlo už máme komplet v barvách 
Buggyry, venkovní posezení a expozice už jsou plně funkční, nicméně konkrétní termín bych v této 
chvíli přesně neuváděl. Každopádně úspěch Buggyry v Mostě, který považuji za předem jasný, 
budeme oslavovat v letadle.“  
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Majitel týmu Martin Koloc objasňuje spojení areálu s Buggyrou nezbytností rozšířit pole působnosti 
dnes již na globální bázi fungujícího týmu. „Buggyra Technology Centrum funguje dvacet let, za tu 
dobu se lehce okoukalo. Navíc letadlo se k našim dalším plánovaným aktivitám, které bych ovšem v 
této chvíli nerozváděl, jeví jako velmi symbolické a příhodné zároveň,“ uvedl Koloc.  
 
„V první řadě nás zajímal projekt, který díky zaměření na rodiny s dětmi, poslouží patřičné osvětě. 
Kromě toho jsme získali základnu, ze které budeme vyrážet na většinu akcí včetně Dakaru. Navíc 
plánujeme prezentace našich aktivit a v neposlední řadě doufáme, že se prostory areálu stanou 
místem oslav našich triumfů. Ostatně již dnes se tu můžeme pyšnit v podstatě tím nejlepším 
jezdeckým složením z jakéhokoliv týmu v České republice. Tomáš Enge, Jarek Janiš, David Vršecký, 
Adam Lacko to jsou všechno ti nejlepší z nejlepších a dohromady tvoří naprosto perfektně fungující 
tým a díky tomu mohou pomáhat i naší mladé generaci v podobě Téa Calveta, Aliyyah a Yasmeen 
Koloc k těm nejlepším výsledkům.“ 
 
Pokud jste dnes neměli zrovna cestu kolem, nemusíte zoufat, rychlostní speciál zůstává u letadla 
vystaven i nadále a příležitostí stavit se zde pro fotografii, podpis a popovídání si s jezdci zde bude 
ještě určitě více než dost. 
 
 


